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 0 يع

 مصيب

 ٠ هناونع هلمتش نأ نكمي امم رثكأ ءىش باتكلا اذه ىف سيل

 ةريصقلا انتلحر ءانثأ اهتعمج تامردعمو تاظحالم ةعومحموهف

 ةرشعو . ماياةرشعزواجتت ملاهنالاقح ةرصق ىهو . نادوسلاب
 لكب اححكص اماملا ملي نأ هيف ناسنالاعيطتسمال ريصق دمأ مايا

 .هعماسم ىلا لصبام لك قيقحت عيطت سآل امك هرظن تحت عفبام

 هب ناسنالل نكن ل ا ا

 « اليخت هليختب ناسنالا ناك اممريثك ” قيقحتب حيمست امك ؛ ملع

 هفوقولا نم هنكمب هريغل حاتبالظح ىلثم ىفحصل ناك امبرو

 ىلعاعيمح سانلا نم هيلا روظنم ىفحصع ااف . ءايشالا نم يثك ىلع

 مهءارآو مهتالظحالم نوركذيه ياا . اعيمح سانلا ةملك هنأ

 نوقباستي مه مث. مهمالآ نودبيو مهمومهو مهتاياك ش نوثبيو
 سانلا كلذ عيذيس هنامهملعلهيلعف وقولا بلطبام ىلا هتياجا ىف

 هدمه نيودت ىلا ىنعفد ىذلاوه هدحو سيل كلذ نأ ىلع

 مايا ةرشع ىماقم ءانثأ اهيلعتسعقو ىتلا تامولعملاو تاظحالملا
 دالي نم نادوبسلا ريغ ىلا مويلا لبق ترفاس فقلف . نادوسلاب

 اًميش بتكا نا ىف تركفو ىربك ةبانع اهرمأ انيثعب ال ةرواجم

 ةايروس هذهو 82 ماجحالا ىلا ددرتلاىب ىهتناو تددرت مث اهنع

 ةرم لك ىفاهيف تمقأو تارماسهترز نادوسلا نم انل برقا

 . نادوسلاب تمقأ ام فاعضالي © نادوسلاب تمقأ امم رثكا

 ىنعف دئامرأ مل« ايروسىف رودياملكب نيبرصل اةيانععمو 4 كلذعمو

 ربكأ لعلو . نادوسسلا ند مويلا بتكا ام لثم اهنع بتكأ نا ىلا

 ةحيحص نوكت داكت ةركف نيدرصملاىدل نا ىلا عجار اذه ىق فشلا

 نوبتكي مهسفنانيبروسلا ناىلاواهيف دود: امو اهلاوحاواي روس نع
 هيتكي نأ نكميام لك ىلس ةقدلاف ديزيام اهناوحأ نعو مهدالب نع



 اسال

 كلذ .٠ رخآ اببس تمث لعل مث مهعويرف ةريصق ةدم ىشت حئاس
 حناموةمعنلا وبأ لينلا ىهةيعيبطةطبار نادوسلاو رصم نيد نأ
 راثآب هرخآب هلوأ لصتملا بصخلا قيضلاهيداوب ةطيحملادال ل ةايحلا
 ةايح اهب ةلصتملاةيعيبطلا ةطبارلاهذه. خيراتلا ىلعةدلاخلا خيراتلا
 ةوخالا ةطبار نم هئانبأ نيب لمجتديعسلا رهتلافافض ىلع نيميقملا
 ريخ ىلا ىهتنت نأ بجيو مهطبرتةطبار لازي نلف اموي هوقع نا ام
 . ىبرقلا ىوذ ةدوم هيلا ىهتنتام

 نييرصملا بولق ءالتما ىلعر رص هتمخاتم ىلع نادوسلا نأ مث

 ٠ ةطوبضم ةروص مهناعذأ ىف هنمنوكت نأ نع ديعب هركذبو همساب
 نوكت نآ نكمي الو ماقمل حلصتالءادرج ادالي هلاخب نم مهنمف

 همهوتي نم مهنمو . رصم ضرأىف رمآلا هيلع بضغ نما ىفنم الا
 ىوراماريثكو .ةراجت وأ ةعانصو!ةعارز جاورلهيف لمأ ال جمه ماقم
 مهنآو © لمعلاو ىعسلل ةوادعسانلا دشأ هلهأ نأ نووارلا هنع

 لينلاهايم ىلا مهب سيلف « ةايحلا ميقت ةغلب الأ ةايحلا نم نودي ريال
 ٠ ليبس ريمعتلا وأ ةيندملا مساب مهنيبماقملا ىلاىسيلو ؛« ةجاح نم

 دساف ريثك اهنمو « رصم ىف جورتاهلثم نم اهيلا امو راكفالا هفهو

 كدب سيلف ٠ ررضلا غلب مهسغنأ نيد رصم اب راضو داسفلا دشأ

 ةروحص دالبلا هذه نع مهسفنالنويرصملا نوكسي نأ نم نذآ
 ةساسلا تاوهش اهنولت نا نع عاطتسملا ردق ةديعب ةحيحص

 عافتنالاف ةيخيراتلا رصمةيولوأو ليينلا هايم ةلأسم نا مث
 « اينف اناكمأ اعيمج نادوسلاورصم ىفكتل اهعب زوت ناكماو « اهب

 هدهىنجت امو ؛ ةيسايس تابقع نع كلذ هجو ىف موش دق امو :

 مهضعب نيينادوسلاو نييرصملا مهف نسح ىلع ةيسايسلا تابقعلا

 صالخالا فطاوعب هيخأ عازا مهنم لك ظافتحا ىلعو « ضع

 ىتيانع نمو ىمه نم اريبك اظحهجوا ىنلعج كلذ لك  ةدوملاو
 نادوسلاوف جنتملامك رصم ىف جنت ماىتلا ةريطخلا ةلأسملا هذه ىلإ

 ينل ايبس لازت امو تناك ىتلاو ةيسايسلا تاوهشلا بئاوش نم



 سم ا

 .ءاضغبلاو ةوادعلا نيينادوسلاو نيب رصملا نيب ريثت ىتلا ةوعللا
 ىقلملا بجاولا لمح لقثب رعشأ|ىفحصك ىتفص ىنتلعج دقلو

 ققحالو عمسالو ىرال دهج نمىدلاملكب تيعسف . ىقتاع ىلع
 صرعتأ ةلأاسم لك ىف اهتحصبعنتقا ىتلا ةركفلا ىلا لصالو
 ىتلامايالا ةرشع َّى تعمحج امدنع ىتاظح الم نم فكقا ملكلذلو .٠ اهل

 ةشقانمب تاظحالملا هذه صحمالتدهاج لب . نادوسلاب تمقا

 ريغ نمو نييرصملا نم هيف اوماقاسمو نادوسسللا ىلا اوبهذ نم
 ىذلا ليلقلا نوكي نا صيحمتلا!ا ذه نم ىتياغ لكو . نييرصملا
 عاقاولل نوكيام برقأ ءارقارظن مامأ ةلاسرلا هذه ىف هضرعأ

 . ةقيقحللو

 نم ىلثم ةسايسلاب لغتشمهاعري دقام عرأ مل . ًارقيس
 ىسايسىارب ديقتا ملو ةعامج واناسنا قيلمتا عسأ ملوتالماجملا
 اهنع اشنيام اريثك ةبراوملا نابماتلا ىداقتعال . ىسايس ريغ وأ
 ىلا مهدنع ةليسو ال ءىش روصتىف سانلا اطخا اذاو . اطخلا

 !رمسسع ناك رصم نع نادوسلا دعب مهنع هدعبل هيف مهيأر قيفحت

 ةبترتم اهيلع نوريسي ىتلاةطخلا تناك مث مهيار ريغتب نا كلذ دعب

 قداسفالا هنع اشنال لالضيىف طروتلا ةيعاد أطخلا اذه ىلع

 .ماظنلا ىف بارطضاو ةسايسلا
 ىنطو ىنبو ةماع ءارقلا فقواناهنلا قيفوتلا وجرأ ام لكو

 ىذلا نادوسللا اذه ةروص نم ءىش ىلع ةصاخ نيبرصملا

 رهنلا فافض ىلع شيعي اناياوهنال ىنامالاو لامالا ىف انكراشي
 ناو « ءاوهالا اهيلع تشغ اروماح ضوأناآو © نسحلا ميظعلا

 «مهنم نادوسلا ةلزئمو نادوسلانم مهتلزنم ىلع ىموق لدأ
 ٠ ةقالعو ةلص نم نيينادوسلاو نييرصلا نيب نوكي نأ بجي امو
 ىناطخاناو .٠ ىغتباام ريخ كلذف تدصتق هيلا ام ىلا تقفو ناف

 .هب موقا نأ ىلع ابجاو ترعشدوهجم» تمق دقف قيفوتلا
 ٠ ةريبك سفنللةطبغ هتاذل بجاولا. ءادآ قو
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 عقبو رصقالا ىلا ةرهاقلا نمقيرطلا ءارقلا رثكا فرعي

 ايبيللالت ىتلسلس نيب قيضم ىفناوساو رصقالا نيب قيرطلا
 عيرعلالالت ةلسلس حفسىف لينلاق رش راطقلا ريسيو © برعلاو
 وأ عستت ةليثض عرازم نكامالاضعيفف ايبيل ةلسلس نع هلصفتو

 ناطقلا نع لينلا دعببو . اهبةطيحملالالتلا ديرت ام ىلع قيضت

 راطقلا نيب عرازملا ىرت نا لقو .امهنيب عرازملا لعجيف انايحأ

 ىتح عقاوملا ضعب ىف عرازلاءقيضلا لصيو . برعلا لالتو
 رهللا نيبو امهادحا نيب سيلوامهبارتقا َْ نيتلسلسلاب رعشتل

 «© ىرخأ هيف عرزال درجأ « ةراتلالغلاب رضخم قيض زيلهد الا

 مم راطقلاب طاحاو 0 تار ىذلاريغ اطاشن تيار اتسا تناك اذاف

 ةهكافب نورجتيلافطاو صوخلانمقعونصملا لالسلا ةعأب ىلاهالا
 . ىدنفا ىفسويلاو لاقترملا

 النم كل نكي مل ءامنو ابصختيار وبما موك تغلب اذاف
 فقالا كرتت فيك ةشهدلا ربك كشهدب دقو . دهع امهب رصقالا

 الو اهيف عرز ال ءادرج بصخلاهلا لينلاب طيحب امم ةندفالا

 , وبمأ موك ىضارا جتنت 7 ام لثمىض ارالاه ذه جتنت نا نكمإ اذا ءامن

 لالغتسا ىلع ىلاهالا عيجشتبةيرصملا ةموكسحلا ىنمت ال ملو
 نوغلبتي امب اهيلع نوميقملا ىضريةرماغ اهكرت لدب ىضارالا هذه
 ندملا ىف ةمدخلاب نيمئاقلا مهيوذنم مهيلأ درب امو ريعش نم هب
 قازرا نم

 ناطقلا اهغلب اًذاف . ناوسا ناوين را هرماغضرالا دوعت



 هناء اس

 ؛عيديلا ىتشملا اذه ىلا اودصق نيذلا بناجالا نم نوريثك هرداق
 ىتامم ضعي ةنتسحلا سمشلاةعشأىف وجري ءاج خيش نيب مهو
 «© ةحصلاىفتبس ضرالا بكانم قىشمي ليلعو ©« بايشلاو ابصلا
 اهتقرو اهتسح هيزعب ليلملا 2 لذوأ خيسشلا انه بحصت ءانسحو

 هفش ريزعلا اذهل بحجاولا ءادا قىه ىرتو ©“ هتلع وأ هبيشم نع

 ىرتو« اهتجهبو نبملا نع اهضوعي سفنلا ءاضر نم اًئيش ماقسلا
 بلقت ةهيسني ام ريغتلا ةليلقلاةعيبطلاوةعطاسلاسسمشلا هذهىف
  ظفللاب اهتعدخ املط ىتلا سوفنلاتاملظو نسلالا بيذاكاو بولقلا
 اهمالآو اهضارماوندملانم نيرافل'ءالؤه بفاج ىلاو .' لوسمملا

 ضرالا نم قبض نكر ىدؤي نأنع مهتورث تعسقا موق اهمؤلو
 ةليحسو لاوحتلاو ةحايسلا نم:ولعجف مهتأوهشو مهتاوه١ تابلط

 ةماق . موده نم ءازعو :سسفنلا ضيبرتل
 فصتشم َّى هفلبيل لالشلاو ناوسا نيب ام راطعلا عطقب 0-9

 انمزهجاردا لاوعلا ليبسلا اذه قوهو 4 ءاسملا نم ةسماخلا ةعاسلا

 تينارجلا نمو رجحلانماروخص وأروخص دقي لالشلا ىلا قلطنت مث
 هنم تميقاو مهليثامتو نيمدق الاة تعارقلا تالسم هنم تتح

 ليثامتلا هنم تحنت مويلا ىلالازب ام وهو 6 مهراثاو مهدباعم

 مهراثآ نم ارثأ ةنعارفلا نفحبصانا الول دعاوملا هنم ذختتو
 اهل دهشت امك ادجم رص تدهش ىتلا راجحالا هذه نأ ىلع

 ليئامتو بصن لبقتسملا دجملاهنم نوكيل ىقبتس امه مويلا
 مهليثامتو ةئعارف بصن تدلخ ام نمزلا ىلع دلخت

 هادم عستا دقو لينلا هب طيحباني وهلا ريسي ء .ناطقلا اذدبو
 ىهتش قئاكد عضي كلذك لظن و( ههايم ناوسانازخ' زجحام دعي

 < ىلا انعم نيرفاسملا لقتو ةرخابلاهرظتنتثيحلالشلا ةطحميىلا اهب
 افلحب

 د د
 , ةرخابم رهنتلا ىف ردلا زكرمهنع نيتلسلسلالابج ردحنتتو

 وده ودل زكرم نكل ٠ ٠ عمن مدرم يراحص لايجلا ءارو نمو



 ه-اآ١ بت

 عقبام نيب لصفي عيدب نصحاذه قوف وهو . ناوسا نازخ
 نأ بجيو رصم زكارم مخ نمكلذلوهو . هبوتجوشب اموهلامش

 هلالغتسا ليحتسملا ريغ نمزناىلاليخبو .٠ اهيلع اهزعا نم نوك

 ةمعنو ادفر رتكاهيف ةايحلا لعجت ةروص ىلع
 ةيحان ىلا تردحنا املك تنأو . هل ليثمال ىتشم دعب وهو

 تدجو . هيف لامشلا ىحاون نم عصا اوجتدجوهنم بونجل»
 ىتح اهيف رمقال ىتلا ىلايللا قءىضتف اهموجن عملت اوقص ءامس
 لمالا رون نم طويخب ءامسلا ىلاتدش ءابرهكلا حيباصم اهبسحتل
 سوبعلا ليللا ةملظ ىلا ثعبتق,ربلا ةديدش ىهو . رحاسلا
 عماللا مجنلاب نيقدحملا ةدئقا المتاهتنيكس لعجبو اهسوبع ليزيام

 ناو ىهف رهنلاب ةطيحملا لابجلاما . لذجلاو برطلا ىناعمب
 اهناكو « ادبا ةمساب اهدرجت ىفاهنا الا ءادرج اهرمأ بلغأ تناك
 مدقلا داز ةنعارفلا راثآب : ديجملاىغاملاتافلخم نم اهءاروامي هبنق
 روصعلا ةراضحلناك امبمويلا نباتنأ كثدحي ىنعم اهتمص ىلبلاو
 ةرضاحلا ةراضحلا راثآ اهمامارخت نفلا ىف راثآ نم ةميدقلا
 نم قبب ملف ىداولا اوزغ نيذلانامورلاراثآ ص اياقببو ؛ ةدجاس
 نعو ىزاغلا ردغ نع اهلا منت الو ىنعمب قطنتال اياقب الا مع راثآ

 ميثالا هتاطلس

 ءارو ىضاملاتافلخم نم ةديجملاراثآلا هذه مايق كشهدي دقو
 اذا لوزت كتشهد نكل . تابنلا ل يلقلا رفقلا ردلا زكرم لابج»
 هيضرأ ليثلا هايم رمغت نأ لبق ءامنو اتاين رثكا ناك هنا تركذ

 ناك هنا اذه بناج ىلا تركذاذاو « هيف ناوسانازخ ماقام دعب

 مهيلع راغأ اذا ديالا ووذ كولملاهب عردب ايوق انصح لازب ناو
 3 مكحت ريخاهل وحاميف مكحتت ردلازكرملابجف .٠ رئاث مهب راثوأريغم

 نم لابج دعب ىه مث . ءارحصلاىفو لهسلا ىفو رهنلا ىف مكحتت
 هلالخ نم ةهاآرسه ىلا ليبس الوهلايلع ىلاعاملا عفت ريالدلص رحص

 ءاقيودلخلا ةايحلاهلعا اهدعا ناثآ ىلع رهنلا ريغب نأ نم فوخ الف
 .. ىلا
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 تجرع .٠ ةدلاخلا راثآلا هله نمدحاو ريغ دنع ةرخايلا تجرم

 اعيمج ىهو . اهريغو ليئسىباو دامآو عوبسلا ىداو دنع
 ىفو ةوقلاو ةمظعلا ىف توافت ىلعدلاخلاميدقلا نفلااذه نم رهاظم
 ردلا زكرم راثآ نيب وه لبنس ويأو . ةوطسلاودجملا ىلع ةنالدلا
 سيسمر هماقأ دبعمب كيهانو .ةوطسوادجمو ةوقو ةمظعاه رثكا
 ليئسىبادنع ةثيفسلاوسرناكو . هدلخ تابآ نم ةدحاو نوكيل

 مويلا نبأ حئاسلا ىريل ءابرهكلاكالسا هيلاتدمف ليللا فصتنهىف
 .ىبأ دبعمف ٠ عماللا اهئايض ىلعنيدلاخلا ةيناسنالا دادجأ شوقن
 ضعب ىف راهن نم ةظحل الأ نويعلا نع رد نونكم ىفخي لينس

 ةطحل «© ىيحتف نيبرصملاو ةبيطهلا ةعسشأ دتمت ةظحللا هتاه ف

 سلاجلا فئاخلا ىسيسمر لاثمتمالظلا شويج ىلع ةرصتنماهغورب
 ىوس اميف امأ . ردغلاو ةنايخلا شويج ىلم ارصتنم هشرع ىلع
 بجح ىف هناردجو دبعملا هيلعىوطنيام ىفتختيف ةظحللا هذه
 لظ كلذكو . باجح نم بيغلال الجب كيهانو . هلالجو بيغلا
 اذهنع باقنلا فشكت ملعلا مسابة مل ىديالا تدتماىتح رئالاذه
 نكت مل هنع تفشك نيح اهنأ ىلعءابرهكلاو حابضملا ءايضي لالجلا
 . ارهبو ارحس لقآ هتوطسو هناطلس مامأو هتوقو هتمظع مامأ

 ىبأ دبعم ناردج طيحت بيغلابجح ىف ىوطملا لالجلا اذهبو
 ةباهملا اهلك ميظعلا كلملل ةعنراليئانمت همام!تفقو دقو ليئص

 ٠ لالجلاو
 دنع 1غ د

 ب ناوسأ ىلا ردلا زكرم راثآ برقاوهو ب عوبسلاىدأو ام؟

 ا1زلهدهيلا لخادلا طخس ٠ رهتلا نع ةديعب ريغ ةبضه قوف موقيفأ

 .فنع ىداولاىلع اهمسا قلطأ ىتلاعوبسلا ىه لوه ءابآ هب طيحي
 | تماقو ,ةجذاسلاةعيبطلاةداعسب نيمناقلا جذسلا نم ةقطتاخاهذه لهأ

 تمظحتو سوؤراهضعب نم تكدليثامت هتحاس ىو ديعملا لخاد

 ةندقملا اهمسالطب ةبوججملا رجح كلذيتلقو . ناقيسضميلاوغ



 نارعجلاو براقلا نمرلا كلذ تايآ نم اهناردج ىلع مسو دقو

 ةديجملا رصعلا كلذ ةهلآ نم اهيلا امو ناستلاو

 ىلع . ةمظعو الالج اهنم لقأف راثآلا نه ني:فه ىوسام امأ

 لمرلا ثدحيو اهراجحا ثنحت . هديجملا روصعلاراثآ ادبأ اهنأ

 « دجمو هراضح نم ةيئانلا نامزالا كيتاه لهال ناك امب اهب طيحملا

 ةرماغلا ءارحصلا طسو ةمئاعلالالتلا كلت نيب تناو كاعدبو

 راتاآدهشت نيح كرطاخب رودت نأ لف ناعمب سفنلا رماع ءاد رجلا

 ارورغهتفلغبو هملعبوهتراضحبءىلتمملا رضاحلا نمرلا اذه
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 ميقا مت « عيدبلا ىتمشملا اذه ىلالوصولل ترسي لبسلا نأ ول
 ءاقشتسالا بغرب نمهيف عمطب امةمعتلاو ةحارلا لئاسو نم هيف

 تدافالسراق ساق ءاتشلا ثيح ءاتشلا رق سراق نم رفب نمو

 مهحصم نم زكرملا انذع لهادافالو اريثك ردلا زكرم نم رصم

 ةناما لها مهو  مهلعجي اموةقاف نممهيتفيام .عيدبلا ىوتشلا
 ةماعلا رصم ةايح ىف لاعف رثآ تاذ ةحتنم ىوق ل طاشنو

 ع د
 رنهنلا ةجل قوف اهتاكرحم اهعفدت نوه ىلع ةرخابلا تباسناو

 ةبدجم ةرات ءارضخ ءىطاوش اهيبطيحت تراسو قاصلا ءىداهلا

 امك اهقوف نورقاسملا هب عتمقيقر ءاوه اهلمتشرو اروط
 ىتاسشم نم ىتشم ىف هل ريظنالىذلا عبدبلا وجلا اذهب اوعتم
 ى خا ءارضخلاو هرات ءادرحلاةريغصلا لابجلا هذهيو ؛« ملاعلا

 راثالابو .. رخآ انيح رارقغص الاةعصانكلا لامرلاب ةطاحللاو

 دهيحجلم ا ىضاملا سدق ةدابع نم رثا مه”دئفا وأ مهبولق وأ مهسوعو ىق 0

 ةددسع رادقمب صقن وأ دادزبانيشح ىرمملا سقت َق يرتف

 ةدئاف نم هنم هينجي أم ىنعهصرح درجم وأ هنطو ضخشلا

 0 دي 6# دب 0
 اننيد قس ملف « افلح نم ةرخابلااس برتقت نآلا ءالوأ نجف نه ١

 ةنير اني طيحت ىهاهو « قئاقدالا اهدنع ةرخابتا .وبعر' نيبو
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 ءاملا اذ وه اهو . لامرو لالتو باشعاو ليخنت نم نيثطاشلا
 وجلاو . نوكسو ةاده ىفو نوه ىلع براقلا بناج ىلا باسني
 ءارضخ دوجولا ةايحو « هاز عيبر سمشلاو وفص ءامسلاو قيقر
 ناطلس ىف ءالوا نحناهو . رظنلا ىمرم دنع افلح هذه مث . ةرضاف
 نيتءاس ىلا رصم ةموكح ناطلس ف انللظ ام دعب نادوسلا ةموكح
 نيثلا ءانبا نحنا عا ؛ ىبتحا كليو نوكلاس نحت ليف“ + انهم
 ةابمجلا هتعيبط انمكحت امكدهنيناوق انمكحت اننطو ىف لازنام
 ؟ ةنتاغلا

 فظوم هيف صافر اهيلع لبقاافلح نم ةرخابلا تبرتقا امل
 ىلا لخدت ال نأ هتمهم بيبطونادوسلا ىلا راوجلا قاروا
 تف! اه لوا ناكو . نايزيلكناامهو . رصم نم ةئبوآ نادوسلا
 اذه نأ مويلا لبق نادوسلاىلا اوءاج نيذلا نيرفاسملا ضعب
 اما ٠ ىزيلكنالاو ىرصملا نيملعلاىغاملا ىف عفري ناك صاقرلا
 باجإ دقو . ىزيلكنالا ماعلاالا هيلع نكي ملف ةرملا هذه ىف
 نادوسلا ىف عفري لازي ام ىرصملا ملعلا ناب انعم ناك ىزيلكنا
 ناكلا قيض هببس نوكي نا دبالىرصملا ملعلل صاقرلا عفر مدعق
 ؛ قيفر.لاق . دجاو.- ملعل الاه تب نا نع نيملعلا عفرل دعملا
 . ىلعفلا ذوفنلا بحاص منع عبطلاب وه مدقلا ملعلاو

 000 ْش
 نيبرصملا نم ةعامجح انليقتساو« افلح دنع ةرخابلا تسرو

 اناعدو باحرتلاو رشبلا نم ريثكب نادوسلا ةموكح ىف نيفظوملا
 هتيب ىف ةوهقلا انلوانتف مهدحا

 نم ةيناثلا ةعاسلا ىف افلح نم موقب ىذلا راطقلا ىلا انبهذو

 رهظ دعب نم ةعبارلا ةعاسلا ىفموطرخلا ىلا لصيل رهظلا رعب
 ديدح ةكسك قيض هطخ اذاو ضيبا راطق هب اذاف ىلاتلا مويلآ
 ةفرغ ىف رقتست داكت امو هتابرعىلا لخدت داكت ام كنكل . اتلدلا
 ماظنلا ىنعم . رخا ىنعمب رهشت ىتح كل ةصصخلا مونلا
 ىف موللا تابرع نا كشهديو . ةحارلاو ةنيناملعلاو ةفاظنلاو
 َق مونلا تابرع نم ءاوهتساوة_حار رثكا قيضلا طخلا اذه

 . رضم تايرع قاهنتم رثكااهبت ةحارلا تادعمف . رصم

 ناسنالا اهيلع نلجي دعاقم اهبو بحرا اهفرغو ةعٍس رثكأ اهررص
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 ةههكاف و' 5 نم هدبرت دق اموءاملا ءانال ريغص ١ بالودو. نع

 فيطللا فيظنلا ليسفلا ءاعو ريغ اذه
 لوانتن انبهذىتح داك امو ةيناثلاةءاسسلا ىف راطقلا كرحت

 ةلافك ىف مونلا فرغ لاثم ىلعىهو . ماعطلا ةفرغ ىف انءادغ
 ةيلرتلا رخاوبلا ىف هلثم اهيف مامطلاو . ةنيئامطلاو ةحارلا

 لها نم اعيمج مه « ةيلينلا رخاوبلا ىف ةمدخلاب نيمئاقلاك
 ٠ مهيلع ةسايرلاب موق ىبنجاىلع مهنيب كنيع عقت ال . دالبلا

 ّق قلطني ىتح ( ركسمسملا افلح كرتي ناطقلا داكي ام
 رظدلا مامأ دتمت لامر رومطعلااذ هو . دمح وبا ( رومطع )

 . قفالا دنع ةيفاصلا ءامسلاةقرزب ىقتلت ىتح نيبناجلا نع
 افلح نيب ام ىربكلا هترادتسا قديدحلا ةكس نع لينلا دعتسو

 نكاسمو رظانلا تيبو ةطحلملاءانب الا اهب طيحب ال تاطحمبب .أرام

 ولك نيثالث ىلع ديزي ام اهدمبامو ةدحاو لك نيبو ٠ لامعلا

 نتاردح اهتدعاقف .٠ بيحع لكش ىف تينب دق  نادوسلا ىف

 ديزت وأ نيرتم ضرالا نع عفترترمحالا بولعلا نم ري اسم

 عاشن هثا هنم كبارتقا دعب هنيبتتام الول لعفلاب اناويص هبسحت

 قاوسل ءاقتا رثكا ةروصلا هذه ىلع وهو . ضيبالا ريجلاب ىشف
 لوحو . راطمالا نم ةفدصلاهب فذقت نا ردنب دق امو لامرلا
 ف كلذب مهف . روطعلا لامر معلا نكاسمو رظانلا تيب
 افلح راطق مهب رعاو ٠ ٠ ةتعماوض ىف كيانلا ءادجلو اهتود و

 ٠ مهقازرا
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 هذهل رلي ام ناسنالا ةايحرهاظم نم مهلوح نكي مل او
 هظاع لوا نسما لجربي وأ اهيف عقو ثداحب ركذت ءامسا نكامالا

 رهاظم نم رهلمل اخيرا ىقبيامم كلذ ىوس امي وأ اهترمع
 اذهب لصتت ءامسا تاطحلاهذهل تسيلف ةيناسنالا ةايحلا
 « دحاو ةرمش افلح دنع ؟دبتارمت تربتعا كثذلو . خيراتلا

 فش 5 ةرمن دلعو . ةرشعةرمثب دمح ىبأ لبق ىهتنتو

 ما ىف بهذلل مجانمب لاصتاللوةطاقلا ليدبتل اليوط راطقلا
 اهلالغتسابةيزيلكلا ةكرش موقتثيح ىدرابن

 وأ ارقت نا الل كب طيحب «اشتلاادهو تقولا عطقل ةليسو الو

 سرقاسملا رثكاو ؛ نيرفاسملاز» كمم نم ىلا ثدحتت
 اميف الاصتا رثكا مهف رظو مهتقر ىلع مهو ٠ زيلكنالا نم انعم
 ىلا ءاشعلا قعب ام تيضق ىنأ ىلع 6 مهريغب مهتم مهئيب

 ماق ىذلا ىنيردتسلا ويسملا عم ليوط ثيدح ىق ليللا ىصتنم

 نامعا نم ريبك ظحب لبق نم ماقامك راوكم نازخ لامعا رثكاب
 1 ناوسا نازخ

 فصتتنم انبراق ىتح ىنيرفنسلا يسملاو ثدحتا تيقب
 ف ةملظ هداز ىحادلا ليللا ةملظى باسنب راطقلا ناكو . ليللا
 عامتلا نم نوكي دق ام انع بجحتىتل ءابرهكلا راونأنم انب طيحب
 لصحت ىذلا تقولأ نع مداخلااننأسو . ءامسلا ىف موجنلا

 ةعباسلا ةعاسلا ىت اهلصي وه اذاف هربطعلا ىلا راطقلا هيف
 التيم راطقلا انزهب انعدام ىلا انمك كاذنيح 2 احايص

 ,رسحنت الق انيح انيلع مونلاب ايو اننيعا نم مونلا ريطيف
 ءايضلا ريشابت ففاونلا لالخ نم تثعبنا مث . راطقلا زازتهاب
 نمو هلوأانت نم غرفن اندك امو . حابصلا ىاشب مداخلا ءاجو
 ةعاس اهيف فقيل ةربطعلا غلب دق راطقلا ناك ىتح انبايث نيل
 . ةلماك

 ةكسيب ( موطرخلا ل افلح  ديدح ةكسىقتلت ةريطملا دنع
 ةكسل ةريبك ةكرح اهيفو. ( المسك  نادوس روب ) ديدح
 ماظنلاةلماك تاروباولل ةشرو اهي. نادوسلا ةموكح ديدح



 اديقل . ةريطفلاب نوديقلا مفناذوسلاب ننرشملا .نيقظولا نم
 نم ةركمملا ةعاسلا هذه مغريةطحملا_فيصر ىلع مهنم ةعامج

 ٠ افلح ىنرصم ىف هانبأر ىذلارثبلا اذه مهتم انيارف حابصلا

 ' اهينجنيثالثو ةتس ايترم ىضاقتي ربطعلاف ىرصمفظومربكاو
 ةجردلا ىف هيل نم امأ . بترملااذه ىضاقت ىذلا هدحو وهو

 ةجردلا ىف مهلود نم ءالؤه ىليواهينج نيرشعو ةعبس ىضاقعيف

 . نيفظوملا م

 ريغص ةربطعلا رهنو . لكشلا_ سح نيتم ( ىربك ) رسج
 ىف راطقلا ان افكو هذدعب نمو٠ اصئاغ هب اند نيح هؤؤام ناك

 ررب ةمصاع رمادلا

 ه٠ رطملا ىلع نطقلا ةعارز ادتاهدعب امو ةقطنملا هذه ىف

 كايدزاب نذؤت تناك ناو قاطنلاةه ستم تسيل ائه اهنكل

 نم ابرق موطرخلا ىلا راطقلا مسس ةقطنملا هذه نمو ٠ درطم

 نطقلا ىرت عرازملا هذه قو. ةنلا عرارملا ضعب ايذاحم

 امهرغو قبنلاو مودلاى رتوةعاررلا عاونا نم نطفلا ريغو

 ٠ رجشلا نم
 ةرشع ىنامث نم رثكا رمادلاو افلح نيب راطقلا ىف انثمل

 لثمو . نامث تاعاس موطرخلا نيبو.اننيب لازت امو ٠ ةعاس

 تاحايسنهذلا ىلا ديعت ديدحلاةكس ىف ةليوطلا ةحايسلا هذه

 ةحايسلا هذه نيب نكل . ابوروأىف اهنم لوطا وأ اهلثم ةليوط

 ىف تاحايسلارثكاف . اريبك اقرف ةيبروالا تاحايسلاو ةيقيرفألا

 ةعيبطو بلقتلا عيرس وج طسوةعيفر لابج نيب كب رمت ابدوأ
 ىف تاحايسلا رثكاو « اهماستبازوذ وجلا سويع لوحي ال

 احوفس كيرتف ءادوسلا ايقاماةباغ وأ ارسيوس قرتخت ابروا
 صهزلا لامج اهيلأ رظانلل ودييورصطعلا أذش اهئم حوفي ةرماث
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 ةعائحلا هذه امأ . 0 يدا اهلايح قو اهتنيز

 ه4لبيق عمستال تماصلا ءاضفلا طسو ةقلطملا ةدحولاب كرعشتو

 بوطق لك قو امهتبئيف رحشلاو تاسشنش تينا امو . رجش الو ٠

 ةعيبطلا لامج الا امهب رق نم لفب ال لابجلا سوبعو ءارحصلا

 انح ص اورمادلاو ةريطعلا انيطخت فقو انارتفا . وحصلا ةمئادلا
 خيرات تاذو ءامسأ تاذ تاطحم ىلع رمي وأ راطقلا انب فش

 ىلا انرص فق رجشلا نم ءىش تف ولأ | دعب تقولا أب طيحبو

 برنو نب دع نيوشما اه ضوعب ةجهب ىذ رظنم
 هتم التل ىقبو دديتام ناعرسهنكل . لما كلذ ىف انل ناك

 ىعرت تاباعأا هذهو نطقلا نمةل لقلا عرازملا هذه وه بارس

 مهراقباو مهزعامو مهمانغالودبل !هيف دجيو لبالا اهيف

 لها ةجيبلا كلت نمو . هتجهب بارسلا اذهل نأ ىلع . اعترم
 املك راطقل' نم نوبرتقت مه ءال َوِهَف .٠ ةدتحوتسملا ندملا هذه

 مالغ ديبو هعيبت بنار نبا ةارماديبو ب ادد ىدحا ىل ىوآ
 تنضوت ناو عطتسم ف كالطلوب عوج هيايزا ةحيصرش ىكع
 عيفعتم محلا ريغص هفيغرف .٠ وهام روصتتنا شيعلا انذهكل

 سرعلا ريسغو بئارلا نبللا ريغو ريعدت نم مأ ةرذ نم وها ىردتال

 تعنص تابساو لالسس ىف اناوحا نييتادوسلا ضعب رجشي

 اهيلع لبقي ىتلا ةعاضبلا ىههذهو .نولم شق نمافيرظ اعنص
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 اعيمح اآودسيل نادوسلا َّق لامعلا ذة قط نم ناكسلا ءالّوهو

 تورخاو ىدككس نماوتأ ةيواتكس مه ضعب لب . هيف نييلصا

 نادوسلا ق أوفق وف جحلا ىلا مهعب رصقي ىحينلا نم أوءاحةتالف

 نيكس اناوحا مهقلكت ىتلا ةليوطلاةلح رىهذه ى 2 مهتيقبام نوعتس



 - ا[ؤ بل

 هللارفغي نا نيجار ةيضاررسفنو بيط بلق نع اهب نوموقي اعابت

 ف هيلحو نطقلا ةعارزب موعب ميظع داع ةتالفلا ءالؤه نمو

 ىلا نادوسلا ةموكح دمتعت مهلمع ىلعو .٠ ةريزجلا ىض خارآ

 ميظع دح

 د6 دع د

 ةيريدم ىف عوزي ىذلا نطقلاو .ربرب ةيريدم ةمصاع رمادلا
 لبنلا هايم نم ىوري نادوسلا لامن تايريدم نماهريغفو ربرب
 هيورنف ىلاهالا ةعارز نمناك امه فلتخن هير قئارطو . ىنيئرلا
 دثو . تالالا هيورتف تاكرشلاتاعارز نم ناك امو . ىقاوسلا

 -تنادودسأ لامش ىف انطق عرزت ينلاتاحاسملا نا مهضعب ىل ركذ

 رطخ تاذب تسيلو ةريثك تمسيل_موطرخلا ليه اميف ىلا
 ّى عررب ىذلا نطقلاك قطانماهذه ىف عرزي ىذلا نطقلاو

 دقو. اهأرت ىتلا ةقيرطلاب هعيبىدوتت'ةموكحلا ىلا ملسيةريزجلا
 . ىلاهالا بساحت عيبلا دعبو ماعلا اذه ىف دارملاب هعيب تار

 ذوفنلاىوذ لئابقلا ءاسور ضعبل تحرص دق كلذ عم اهنا ىلع.
 ىرصم ىل ركذ فقو . مهسفنأب مهناطقأ عيب مه اولوتي ناب
 ىرسشي ىذلا وه هنا لويرقيل ىفناطقاللعساو رجتم هل دوهيلانم
 ناك م ةموكحلا نطق ىرتشب امك ماعلك ىف خباشلاع الٌوه ناطقآ

 نوعلس ال ةزيملا هذهب ةموكحلا مهل تحمس نرذلا خاشلا

 ادع ةرشعلا

 اذ هيف نطقلا لبقتسم نوكيل نادوسلا ةموكح ىعستو
 . ميظع ناش

 اهادعتت لب ربرب ةيريدم دنع نطقلا ةعارز فقت تسيلئو
 ىضارالا تناك ناو ©« موطرخلاىنح اهدعب ىتلاأ تايريدملا ىلا
 ىلاهألعجت ىتلا ىه ةلقلا هذهو . ةليلق لازت ام انطق عررت ىتلا

 نيكسمتسم ةراضحلا ىناعمنع نيديعب نولازياه قطانلا كلت
 ى حبرلا نم مهضعب هدجبام نأىلعي ةحيحصلا ودبلا ديققتب

 ىضارآلا لالغتساو رارقتسالل ضعيبلا اده بذدج - ضرالا ةعارز



 ا[؟٠ اه

 تالالشلاب كليف دعب انررهو ىدنش ىلا ائب راطقلا قلطنا
 اهانغلباملف . ىرحبموطرخلا نماديوراديور برتقن انرصو ةئالثلا
 ةفضلا ىلا قرزالا ليث فافض ىلع ةعقاو تاركسعم انتلاق
 . ليلق ريغهنم دعب ىلا دتمتو ةيلامشلا

 دعاريبك عمستم ىرحب موطرخلاةطحم ىلا لخادلا نيمب نع
 ةاكلا نمزلا هيف ىقبت رصم ىلاةرفاسملا تاناويحلل ةنيتنروك
 لقتنتو « ارض وا ءابو رصم ىلالمحي ام اهيف سيل ناب نيقيلل
 ىذلا نيفساف افلح ىلا اهلش ىذلا راطقلا ىلا ةرشابم اهنم

 لالشلا ىلا اهلقي
 نادوسلا ةموكح ةهتدعأ ناكمةنيتنروكلا هنع بناج ىلاو

 ةيانع ىل ليق اميف نادوسلاةموكحلو . تاناويحلا ةيبرتل
 نيعتستالو شيجلل ليخءارش ىلا جاتحتال ىتح ةيبرتلا هذهب ةريبك
 حالصالهيلا جاتحت امم ليلتلارزعا 3 جراخلا تاناويح نم

 . جاننلا
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 ٠ موطرخلاو ىرحب. موطرخلا نيب فرزال لينلا باسني
 راطقلا عستب ضي رع ( ىريوك )ريسج تون راطقأا هزاسو

 ارام كلذ دعب راطفلا ىوتلي مث. نيلجارلاو نيبكارللو مارسلو
 نيميلا نع ةفلتخملا موطرخلا سرادمو .نودرغ ةيلل نيب

 ىنح ةءاوتلا عباتتو لامشلا نعينانيرس .شيجلا تارك.عمو

 . ةيسيئرامرط رينا هطحم ىلا نصي

 رع_شام هب طيحبال ضرالا نمءاضم ف موطرخلا ةطحم ععنو

 ةصاخلا ىنايم اف . مصاوعلا تاطحمفب ىم نمءىشب هعم مدقلا
 تاطحم ىنابمك عافترالا ةليلق ةريغص هلزعنم هطحملا لامعاب
 اقلح تاطحم ىنابم ةهاجو نم اه' ىسيلو . رصم ف ةبداعلا فايرالا

 الو فقس هلظيال ديدحلا طخو ليلق الوريثك ةربطملا ةطحم وأ
 امةريثكلا تاروانملا طوطخ نمهب لصتي الو زيرافالا نم هب طيحي
 نم موطرخلا فرعي مل نم شهد كلذل3  .:رداتاطحملافةداعئىرب



 ا 1

 ىلع . نادوسلا ةمصاعل ديدحلاةكس ةطحم هذه نوكت نأ لبق

 دتمت تناك تانيز رصبلاب تذخاامثر الا مدت مل هةشهدلا هذه نأ
 تانز هذه . ةطحلا مامأ ادب عستم قيرط ىف رظنلا ىمرم ىلا

 جروج كاملا ةلالج مدقم راكذتديعب لافتحالل تدعا كلملا موي

 ادهو . 15115 ةنس ىف دنهلا نمهتدوعنيح موطرخلا ىلا سماخلا

 لصب وهو . انرودحف عراش وع تانزلا هيف دتمت ىذلا قيرطلا

 نيح ةعبارل هعاسسا تناك ماعلا مكاحلا ىارسو ةطحملا نيبام
 نم هعاس نرشعو انس انيضمادق انكو . ةطحملا ىف راطقلا فقو
 ةلماك راطقلاب ةحارلا تادعم نكتامهمو . افلح انرداغ نأ تقو
 مهغولبل اعيمج ىورداسملا حرق كلذل . باذعلا نمةعطق رفعسلاف

 هيلا ىوأآي ىذلا ىدنفلا وا تيبلا نع ثحبي لك لزنو . موطرخلا
 لبق نم تف رع ن.دلا نييرصملا نم ةعامجتيفلاف لزن نم عم تلزنو
 امي رشبلاو باحرتلاب ىنولباق ىنوأر املف . نورظتني افوقو
 ىلا موطرخلا ةطحم ترداغ مثةنينامطلاو ةطبفلاىسفن ىلا لخدا
 . نادوسلا همصاعي ىماقم مايا تيضق ثيح دنارج قدنف



 ظ لورا ظدتى لف ١

 قرفلا ضعبو ىرصملا شيجلاتاوقب نادوسلا حاتتفأ ل لبق
 ةمصاعل ىهنامرد مآ تناكىضاملان رقلا نم ريخالا دقعلاىف ةب زيلكنالا
 ناكو « ةيقرفالا ةراقلاىضارأ نمةيمارتملا عاقصالا هذهل ىربكلا

 ةصاخ ةيراجت ةيمهأ تاذ تناكو شيواردلاةمصاع مسا اهيلعقلطي
 ضيبالا ميغو ضيبألا نم ةيتآلالفاوقلا قرط ىقتلم تناك ذا
 موطرخلارششتكدوولدجونادوسلا حتف املف . لخادلا دالب نم

 لمجبام ةيضاملا ةيرصملا تالمحللا ةيخيراتلا تاراكذتلا نم اهيفو
 لك تبرخ دق تناكو . نامردمأ لدب ةمصاع نوكت نأ اهل اقح
 ةمهب اهددجف . لالطأو راثآ الااهنم قبب ملف برحلا ءانثأ برخم
 . ريمعتلا لامعا نم اهريغو ءانبلالامعأب همايقو ىرصملا ششيجلا
 ىلاتيقبنامرد مأ نكل . نيع دعبارثا نامردمآ لعجيلهيعسىعصو
 تحبصأموطرخلانأ امك نادوسلاىلا تادراولا راجت رقتسم انموي

 راجت ياس اهدنع ديدحلاةكسلاطخ دادتمادعبو .اهئانب دعب
 ٠ نادوسلا نم تارداصلا

 اولعجو ملطوكخلا نع تاياورلانم اريثك نوثدحملا ىور دقلو .
 اهضعي ديزي ةعستم اهعراوشف . ةتحب ةيبرغ ةنيدم اهنه:
 ٠ ارتم نيثالث نع اهنم دحاو صقني الو أآرتم نيسمخلا ىلع

 اهعراوش ءىضت ءابرهكلارون اهيفو« ماظتنالا مامت ةمظتنم اهينابمو
 نعليصافتلا هذهو . «لزانملا لكى ةيراج هايملا اهيفو-« اهلزانمو

 .ىلينلا ةزوص نم اههيسا قثشاىتلا ةنيدمللا هذه ةروص
 ' هتان راق الحم ء ,ىيراقل!ن يقذف كرتت ل يغلاعوطرخماوتلا ..ئوتلملا قززالا .



 هس آ-

 ءاملا اذهو ةيئابرهكلا راونالا هذهو ةعساولا عراوشلا هذهف ٠ ةريثك

 هايملا ندمو . ابروأ ىف هايملا ندم روص ىلا نوكيام برقا ىراجلا
 . ندملا نم اهريغ ىف عمتجي الامةمعنلا ىناعم نم عمجت ابروأ ىف
 تاعمتجملا اهيف وةضايرلاوةهزنلا نكامأ اهيقو ءانغلا قئادحلا اهيف
 . بلقلا مومهدرطيو سفنلاادص ىلجياملكاهيفو « ةرهازلاةيهازلا
 ٠ ةباذجلا ةماسبلا ةروصلا هذه ىلع موطرخلا نوكت نأ دبال نذأ

 ريثك هنع رصقام ءاوتسالا طخل قطانملابرقأ ىف اولعج موقلىبوطف
 . ةلدتعملا قطانملا نئادم لها نم

 راطقلا داكي امف . كسفن ًالمتةروصلاةذهوموطرخلا لخدتو
 دق كب اذا ىتح  اهنومس امك ىطسولا ةطحملا وحن كب ريسي
 موطرخلاو موطرخلا نيب قرزالا لينلاىربك كيطختدعب - تررم
 كسفن ىف ىتلا هروصلا ققحتالةموكحلل نابم ضعبب ل ىرحب
 سرادملاو نودرغ هيلك لوحف . اهيلع ىضقتال كلذ عم اهنكلو
 ايوارحصءاضف اهدعبنكل . رظنلاب ف خآت ةفيرظ قئادح اهب ةطيحملا
 لك اذاف ةرسو هسمب راطقلاب تنأو تفلتتو . ءام الو هيف ءانبال

 راطقلافق واذاف ٠ دحأاو قباط نم تينبعافترالا ةليلق نابم كتوحام

 ىنابملاكلت لثم همام'تسارو هني زي ءىشدهيف سيل اعساواناديم تيأر

 كسفناهب ةئلتمملاهبادجلا ةروصلاهذهب ترعشو عافترالا ةليلقلا
 هذه نع لغشتام ناعرس كنكل . لحمضتو ليذت تادب دقو

 اوءاج عيذلا كتاعدصاو كقراعمنم هارق نمب اهلوبذو ةروصلا
 اودحا نأ نيلمآ رصم نم مداقلا راطقلا آنه نورظتني ةطحملا ىلا

 نيبكارلانيب اوقالب ناو مهشعنيو مهيلسيام رصم حير نم هب
 اءزج مهتايح َْق أآوناكنأ دعب نيئس مهنع اوباغ نيذلا فراعملا ءالّوه

 ةنيغلا هذه بيسس اوحيص | نيذلاو « ةايحلا هذه نم ليلق ريف

 لبق نم مهوف رع ىتلا نكامالا نماهلثموةرهاقلا نعنيئان مهدوجولو
 مهيديأ زهتف فراعللا ءالؤه ىرتمهتدئفاو مهبولق ىلا برقا اهيق
 نمعواهلاحام دالبلانع كنولأس,وةفهلو قوشب كيدي نوزهيو
 قايتخا ىف تركفو كلذ نم تغرف اذاف# مهرمأ هيلاراص امو تفلخ
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 ةنينامطلاو ةحارلا لئاسو

 ءاح ىتح ماقملا ىب رقتس داكامو . تلزت ثيح ليتوا دئارج

 ىقيرطف ةرايسلاب تنك اميفو نيبرصملا 'انناوخا ضعب ىترايزل
 نم ىل تدبت ىتلا ةروصلا هذه نم ىتشهد ترهظأ قدنفلا ىلا

 نلايخ ىف اهل اسسئرم ناك ام عمد وش ىف. قفانف ال ىعلاو. موطرخلا
 اهيفو . ارتم نيثالث ىلع ديزباهضرعو امح ةعساو عراوشلا
 اهنكل . راهنلا تايلوم تلووليللانج اذا اهئيضت اقح ءابرهكلا
 هيف صوفيل ىتح ريثك اهيبناج نعبارتلاو ةفوصرم ريغ عراوش
 مظاعأي ةلهآلا ةئيدملا ءايحا ريخىرهظيامىلع نحنو . ةرايسلا لجع
 ىتلاو انب ةطيحملا ىنايملا هذه اممث. نيفظوملا نم موطرحلا ناكس
 ةرضن نم اهب طيحب ال اهل اموأ دحاو قباط نم رثكا عقترت ال

 ىرطاخب لوجي ام ءافخا عطتساملو ؟ ليلق الا هترضخو عرزلا
 : لاق نا هباوح ناكف . عراوشلا نوفص ريال مهلابامىبحاص تلأئسف

 رييسلستب ةموكحلا ىفتكت كلذلو تاهينجلانم انويلم فلكي كلذ نا
 "7 ىربكلا عراوشلا نم طسوالمسقلا ىف ةليقثلا تاروباولا
 ش هيف ريسلا نم سائلا نكمتت ىتح

 موطرخلا نم ىلايخ ف ةمسترمتناك ىتلا ةروصلا تدادزأ

 ةحيسص ىف تبهذ نيح حبقلادح ىلا لصت تداك ىتح الوبذ

 تدعا ءايحا ىلا تردحنا دقفةندملا ءاحنا دورأ ىلاتلا مويلا

 امك ؛ ةندملا نايعأ ضعبلو ةجرد نيلوالا نم لقا نيفظوا

 مهتراجتو نييئادوسلاب ةلهآلاءايحالا ىلا كلذ دعب تردحنا
 فعأ عستم حيسف ناديملا اذهو عماجلا ناديم كعب عبقت ىتلاو

 ىينلادلوم ةلفح اهصخاو ةينيدلاةغبصلا تاذ تالفحلا هيف ماقتل



 تاو -

 هعم رثذعتب دح ىلا هيف مدقلا صوغت برتناديم وهفكلذ عمو
 ءايحالا نم هدعب ام امأف . ليلقدعب بعتلا رئاسلا دهيو ريسلا
 تاوجف ىرت. ةلتاقلا ةقافلارهاظماهيف ىلجتتف ةتحبلا ةينادوسلا

 ىرتو. ةعابلاو عانصلا تيناوحىه ضفخنم ءانب فةحوتفم
 ءاضيبلا مهسيالم مهيلعو اسولج نيينادوسلاةعامجتاوجفلا هذهىف
 نم مهماما ىرتو ٠ بارتلاوىسمشلا نم ءارمتلس تحّيصأ

 ةليمضةينطو تاعانص نم اهريغوةيذحالاو تاس رجنعلا مهتاعانص

 اهرمعي شقلا نم تيناوح تياركلذدعب ام ىلا الغلغت تددزا اذاف

 قوس » اهدعب تيارو . ليلق الاسبالملانم مهرتسي داكب ال لاجر
 تمس رف نه ريراسأو نههوجوىف ن.سمنشلا تلمع « ءاسنلا

 ىضرت فيكهعم مهغت ال ام ةوقشلا راثاو سؤبلا مئالع نم اهيلع
 نم ةايحلا ىن ام الول ةيساقلاةايحلا هذه لامتحا نهادحا

 ةمعن موي ىف لمأب ءاقشو اسؤبسانلا دشا ىرفي عادخ رحس
 نم حيبق عو ىهو . ( ةرسكلا رةوسنلا كيتاه عيبتو . ءاخرو
 ءارقفلا معطي امم ءاقشلا ناولاضعبو لفلغلا نعبي امك « موعطلا

 رثكا كئلوأو كيتاه سب نمدهشتل كسفن كعواطت الو
 كسفن نع حوري ام ضعبابلاط كجاردأ دوعتف تدهش امم

 ةيحان ىلا ىاياو راس فيرظ ىرصم بحاص ىعم ناكو

 نرتقي ىذلا ناكملا وه نرقللاو .(نرقملا) ةهج ىلا هبكرن مارتاا
 نف سسلا هدنع ىرجتو قرزالا]ينلاب ضيبالا ليثلا ءام هيق

 اندصقف . نامرد مأو موطرخلا نيبنيرفاسملا باكرلا لقت ىتلا
 ايراخبامارت هتيفلا لبقأ اذا ىتحهانرظتناو مارتلا ةطحم ثيح ىلا
 داكت ةلع تابرع اهئارو نمو جيجح ضو جيجع تاذ هلآ هرجت

 سلجي تاجردم هيف موقت رذق اهرثكاو رشعلا وا ىنامثلا غلبت
 ةجردلا اتبرع امه ناتبرع هبو ةئلاثلا ةجردلا باكر اهيلع
 ايشخهناكم نأ ول دوت عمشم وادلجب اهدعاقم ةشورفم ىلوالا

 قاتجاو . رخالا اهفرط ىلا اهفرط نم موطرخلا انب مارتلا زاتجا
 ءأرحص هيش ف رمل ناك هنكل اس ويوةمعن فلتخت ءايحأ ىف انب



 ا[ بت

 هنع بوبحاا نزاخم انغلب املف رئاسىلع اهيف نيعلأ ععت نأ لق

 ةايحلاف تدار ىئيسحا ام رظنم ىلع نيعلاأ ؛ تعقو ديدحلاةكس

 رظنم . سسفنلا ىلا قافشالل اعفدهنم رثكا الو امالبأ هنمدشأ ائيش

 ىلا لصي نإ ولغلا ىف غلاب ناوالغ ناو لايخ'ا عيطتسي نإ
 ةفقطانلا ةقيقحلا هذه هتلسحامك ىناسنالا ملالا ديسجت

 ةيناسنالا ةوسقلا ىنعم لكب

 براصض بارت نم حيسف ناديمبويحلا نزاخم بناج ىلا
 وأ ةرذ نم لالفغلا رمت ناديملااذه ىو . لمرلا نول ىلا هنول

 طلتخي ام اهرورم ءانثأ ىناهنمعقب دقو .نزاخملا ىلا ريعش
 بارتلا اذهب

 ةدحاو لك 2 54 ءاوهللو سمسشللا ةفولشكم 0

 تئدحا دقو اهر ةمهظأب ضرالا شينتو بلكلا ىعش امك ةيعقم

 نيب ام ىقلتو شبنلا ىلع ةيئادلازت ام ىهو ىربك ةوجف اهيف
 لابرغ ىف اهيديبو اهرفاظأب قلعي ىذلابارتلانم اًئيش نيحو نيح
 ةوسنلا ءالؤه لايام : ىبحاص تلأاس . اهبناج ىلا لخنم وأ

 ناويحلا رفتحي امك نهرفاظأ هنرفتحي ىرثلا ىلع نببكا
 نجش و مه ةئر هتوص تاربن قو ىحاص لاق ؟ هيلخمب هراجو

 © رثكا وا الغط نهتدحاو لوعتدقو « اتوق ندجبال تاريقف نه

 ريعش وأ ةرذ نم هيف ندجي نأتالمآ بارتلا نرفتحي نلبقادقو
 نهادحاترفظ اذاف . نزاخملا ىلالالغلا لمح ةعاس رثتش دق امم

 اهموي كاذك لظتو . اهلابرغيف هب تقلا ةبح هتبسح امه
 نا اهيلا ليخ اذاف . ارافتحاض رالا بارت نم توقلا رفتحت
 اهميشام هيف لع هفيظنتل تلمعه4 نم ضعب اهلابرغ ىف عمتجا دق

 نطقلي كلذكن هو .مو,ضعبواموي ةميتيوا لفط نم لوعتنم ميقيو
 نهلف لالفغلا مسوم ىضقنا وأايندلاترطمأ اذاف ردقلا نهناعاام

 ليولاو سؤؤبلا نلعي نمو



 بارتلا, شبلتو بلكلا ىعقب امك ةيع#م ةدحاو لك تناكو

 ةرذ نم ةيح هيف دحن نأ ةسآ اهرفاظأ



 سه آخ

 كلت نم دوسأ وه ! ؟ داوسلااذهك ناسنالا ظحل داوس ىأ
 هقافتلاوهدعجت ىف محافلا رعشلاو ةيراعلا روهظلاو ةيقشلا هوجولا
 هتود .٠ سؤروبلاو ةقافلا رظانم نم تدآر ام لك هنود رظنم كلذ

 نست نأ ناماب وا ؛ ىيرك فلطع نيجترب تالوستملا كيتاه

 سفنلا سْوب وه . ءاخس هنزحضبفي امولكم ابلق نهتاعجوت
 ةمعب لمعلا عم ءاقشلا تاباغف ىرتو لاؤسلا نع فعت ىتلا
 . ماركلا ةلاسمنع لب مائللا ةلأسم نع ةعفرلا

 امم هلثميو اذهب موطرخلابنيهيقملا ضعب تثئدح
 تدهاجو ٠ ىسفن ىف ةروص ىم اهل ناك ام لبذأف اهيف تدهش

 شيجلا هلخد ؛« ديدحج تدلب موطرخلاف .ارذع هلك كلذل دجال
 هاخلاف 6 اكمل ةنس ةيزيلكتافرف نم هعم نمو ىرمملا
 نم اهيف امب اهلك ةنيدملا تميقاخيراتلا كلذ نمو . اباس ابارخ
 تمسر موني تمسر .٠ ٍقرطو عر داوشو لزانمو تاركمسم

 ىرزيلكنالا ماظنلل القم نوكتل ةيناطيربلا ةيارئثآ ةروص ىلع
 اهنم تبن ام تبنف اهيد راحشالا تت سرقو . نئمطملا ءىداهلا

 ةوروصلا ريف ةايح اهل راج م الاك ندملاو . تام ام سرغ ديعاو

 رثكا ىف رغلا ماسجا عم هياشتي ىذلا مسجلا ةايح ريغو ةرهاظلا
 رم اممو اهخيرات نم ةدمتسملاجورلا ةةايح اهل ٠ هرهاظم
 تسيل نوئسلا هذهو . دايعاو تارسم نمو « مالآو نحم نم اهب

 اماهنم لعجتلو حورلا ةايحندملا نم ةنبدم ىلا ثعبتل ةيفاك
 نم تدهش ىتلا ةمبدقلا ندملا اهبثدحتناعمب اهيلا لزانلا ثدحم

 نم رجحو اهتاردج نم رادج لك ىلع كرتام هربعو خيراتلا ريغ
 موطرخللف .٠ ىتناململاو ووصلا فلتخمب ةقعطات افحص اهتراجح

 اهتايح نوتكمي كثدحت مل ىه اذا ثيدح دلب دعب ىهو © رذعلا

 اهرمخغ لكثم ىلع عناصلا اهعنص < يذلا نيعلل ودبت امك كل تدبو .

 «ةميقو ىنمم اهل لمجيف هحارجب ولا اهملكي ملو ىمنلا نم
 امنأ لامحلا ضعب٠نم اهيف ام نأ رذصأ نم كلذ بناج ى يلوا

 كلل هرهاظم لازت : اصم اهيف مالا ىوذو .نيبكاحلا عسب دعا

 ٠ نوميش هسق ىدذلا ىحلا نع هرصاق

« 



 هس 4

 اميو هب تسسحا امب مهيلا تثتدحت نم ضع. باوح ناكف
 اًثيث مهيلع صقا اميق نأ اولاق نأ رذع نم موطرخلل تسمتلا
 موطرخلاف . ريثك ءىش كلذك ولغلا نم هيفو اريشك قحلا نم
 لعجي ام سناجتلا نم هناكس نيب نسيلو . اقح ثيدح دلي
 زيلكنالا هيفق . ةايحلاويقت ىتلا حورلا ةدحو هيف
 ءالؤهنيب سيلو .٠ نوينادوسلاوماورالاو نويرصملاو نويروسلاو
 نلع ف رفزت ةيفانسح اهور واخاف طالبتخالا نم اعينح
 ىسعلاو "ىموسقلا ايجهفاوتةءامح لك لف 4 هلك دلبلا
 دعب مظنت مل اهعتس ىلعدلبلا عراوشو ىوغفللاو ىنيدلاو

 نيعلاب اهرب رصم نكاسو ابوروأنئاس لعجي ىذلا ماظنلا
 اهلوأ . ةثالت دلبلا ءايحأو . اهباهري س نأ نظي ناك ىتلا
 ال © اماظن اهرثكاو اهلمجا وهوةرشابم قرزالا لينلا ىلع عقاولا

 اهيف هلف: اشابىنغريلاىلعديسلاريسلا الا زيلكتالا ريغ نم هنطقي
 ماقم اهيناثو . ىراجلا اهئاميةيقاس هرصق ماما هلو هرصق

 ةراجت هبو رغاصالا زيلكنالا ضعبماقمو نيفظوم لا نم زيلكنالا ريق
 ماقم اهثلاثو ؛ ةرسملا ىعاود نمدلبلا امو نيبروسلاو ماورالا

 ام هبو ؛ ىبنلا دلوم ماقي ثيحهناديمو عماجلا هيو دالبلا ىلاها
 موطرخلل نكل . ةقافلاو سؤبلارهاظم نم هيلا ترشإ نا قيس
 ىنعم فرعنم ةعوراهيف ةايحللوالامج هلك كلذ نم مغرلا ىلع
 اهتعورو ةايحلا

 موطرخلا ىف ةايحلل لمجيب فيكف رع نم لوأ زيلكنالا لعلو
 امب الزنم مهنم لكل اوماقا دقف . اهولوزن آذنم ةعورو ىنعم

 زيلجنالا لزنم ةملك هلمتحت

 . رويطلل اماقمو سنتلل ابعلموةقيدح هيف اولعجح . ىنعملا نم
 وأ ةفيلالا رويطلاو تاناويحلانم هتيب ىف دحاو لك ءاجو
 . تاقوا ءلا هيلا جاتحت ام لكبءاغببلاولارغلاك اهفلات لهسيىتلا

 ىزيلكنا لك دجو دقو . ةدلوةطبغب لب لالم ريغ نم هغارف
 ىف لمعلا تاقشم هيلع ضوعبام ةأدالا لماكلا 6 هلزتم » نم .

 نع هب ىلستي امو عيبرلا لصفىف ةرارحلا ديدشلا وجا انه



 تعب ل تب

 مهل بعالم !وقلخف اذه مهفكب مل مث . هدالب نع هدعبو هتدحو
 قابسل اناديم ةنيدملا جراخاوماقا امك مدقلا ةرك اهيف نوبعلي
 فصن هل لمك ةضايرلا تادعمىزيلحنالل تمت ىتمو . ليخلا

 ةضايرلا تادعم نم هيف ام ريغهتيب ىف دجاو وهو . ةايحلا ميعف
 ةعاسمخلا ةذل نم كلذ دعب ىثب ام اماق..٠ ةنيتاهطو. ةثيكس
 , موطرخلاب هيدان ىف ىزيلكنالل رسيمف نيرخالا ىلا ثدحتلاو
 . هتقو نم ليلق ريغ ارطشهيف ىضقي ءاسم لك هيلا بهذي

 ريثكلف . مهجهن اوجهنو زيلكنالاذخأم زيلكنالا ريغ ذخا دقو
 عاوناو سنتلل بعالم مهلزانم ىفنييرصملاو نيبروسلا نيفظوملا نم
 ٠ ةيلستلا نم ىتش

 دقل : تاونس ثالث موطرخلاىف اهل ةيروس ةديس تلاق
 اهرفق ىئبجعي ملف .٠ موطرخلاتلرن أم لوال كروعش ترعش

 امو . اليلق الا كلذ ىلع ثبلامل ىنكل . شحوملا اهتمصو
 ريطو بعلمو ةقيدح نم هلوحامو ىلزنم ىف تدجو نا تئبل
 اهيف ىرا ىنتاعجو موطرخلاىلا تببح ىولس ناويح وأ
 ةعورو اعاتم

 . ريبك قحلا نم بناج ىلعزولوقي ام ءاوتحا ىف بير الو
 هيف . اميظع اظح ةأرما وا الجرناسنالا ةايح نم لغشي تيبلاف
 قياطلااذهتيبلاس يلو .ةداعسوةمعت هيف شيعي فيك فرع نمل
 نع هةهلكاس طيحب ةديشلملاتارامعلا ىدطحأ َّق قيضلا

 ىاءةظفاحملا ةرورض ىرب نم هنم لذساوهالعآو لامشلانعو نيميلا

 ىف دعب دجبال وه مث 2 هتنيكس ىلع اوظفاحب ىك مهتنيكس
 هيفىذلا تيبلااملا . هتضايروه>رم ىلع هنيعبام قباطلا اذه

 هبحاصل لفكو بعللو ةقيدحلعستاام وه ةداعسلاو ةمعنلا
 موطرخلا تويب لفكتام رثكا امو .هيهتشي امو هيلاجاتحيام دادس
 تاجاخلا هذه

 « اذه نمرثكأ ىلا مهتنيدم ذيبحت ىفموطرخلاب نوميقملا بهذيو
 ىلع دتمملا ليمجلا عراشلااذبه ىرت الا : كنولآأس مهف

 تاناويحلا ةقيدحو ماعلا مكاحلا ىدررسنيبام قرزالالينلا ءىطاش



 سا اا -

 اهب طيجت هيناج ىلع ىتابملاىرت الآ ؟ نرقلا ىلا لصاولاو
 تامتشاق ةقساب راجشالا اهيف تماق دقو رضانلا عرزلا ةرضخ

 لالظ ىف اجسوك فينلا رصقلا س .حتداكتل ىتح لزانملا رثكا
 عراضي وهو ( دنارجلا ) قدنفموقب عراشلا اذه ىفو ؟ ةقدح

 ءانغلا ةقيدحلابو هفرظو هماظنبةرماعلا مصاوعلا قدانف ىهبأ
 حرسم اهيف هبناج ىلا تاناويحلاةةبدحو . هب ةطيحملا ةعساولا
 ريط نمو رساوكو راوض نمىوتحت امب رطاخلل ةهزنو نيعلل
 هيف عمطت الام ةراجتلا نكامأ نم موطرخلابنا مث . لازغو ىثحوو

 لد اهيلا دري ةعساو رجاتم اهيف : اهناكس ددعو اهمجح ىف ةنيدم
 ضعبو © فرتلا داومو ةعانصلا عاونانم ندمتملا ملاعلا هجتنبام

 ةريبكلاةراجتلا نكامأ هعم سقاني داكب دح ىلا ريبك رجاتملا هذه

 ىنسيقادلالحم اهيف ىرتل قوسلا روزتنا الا كيلع امو . ةرهاقلاب

 الحم كلذك ىرتلو «© ىنمرالا ناينافل لحم هسقاس نيارب

 الام نكامالا نم هذه ريغ ىرتلو ىروسلا جهرملو ىمورلا وتابكل
 .٠ ملاعلا نئادمدب سفانت نأ ةرهاقلا رصم ىبأت

 ٠ معاطمو تارابو تاوهق اهيفف . اهب ةماملا تاعمتجملا رفوت

 ةنيدملا ناكس نالف لوهأم ريغناكو اليلق هلك اذه ناك نئلو

 ىداونلا شيع أوداتعا اهلهأ نالوافلا نيئالث نع نوديزيال نوليلق

 مهب سيلف 6 انيدو هغلو اسنج.وقفتا نم دان لك ىلا عمتجي
 . ةهجاح نم تاعمتجملا هذه ىلا

 ريغ قحلا نم بناج موطرخلاناكس هلوقي ىذلا اذه ىفو'
 ةنيدملا هةذهل ىلوالا ةرظنلا:! ىلع لدبام هيفو . ليلق

 . اهيلع ةيانجلاو اهنم صاقتنالاف فرست ةطلتخملا ةديدجلا

 ريغ ابناج ىرخالا ىه قحلا نمىوتحت ىلوالا ةرظنلا هذه نكل
 رصاق ةنيكسلاو ةنينامطلا نم كل نوغصيىذلا ع'ونلا اذهف . ليلق

 رثكا ناكنئلو . مكحلا رمآب نيمئاقلاو نيفظوملا ةعامج ىلع
 مهنم لك ىمتني راجت نم اهب نمزاكو نيفظوم موطرخلاب نيميقا
 ىف رعضشت داكتال تناف هعاتماهل ءامتنالا ىف دجي ةفئاط ىلآ



 ىتلا مصاوعلا ىف اهفلأتام ىنع ةيندملا ةةيحب موطرخلا
 هئشنتامو ملعلاو نفلاو ةعانصلات انرآو راحتلاو نيفظوملا عمجت

 ةرم ةرزآاتم ةفلتخملا ءارالا هيف ثعدنت ىركف وج نم ةايحلا هذه

 ليبس ىف اهب ةطيحملا ةيئاسنالاب مسلل امئادةلماع ىرخا ةبراضتم

 مدقتلاو ىقرلا
 « هلقلا دج موطرخلا ىق نيليلق نوينادوسلاناك ناىعيبطاذهو

 اهنع عافدلا نوكلمي ال اوناك ناو مهفالساةمصاع اهنال مهبولق نحت
 .٠ مهاوأمو مهأحلمو عيمجلا ةمصاع نوكتل

 انركذ اه ىلع عجرت موطرخلاببف صاخلا ةروصلا هذه

 ةرملل اهترامعىلع ةنس نوسمخ ضمت امل ةديدج ةنيدم اهنا ىلا
 تاجاح دستل ةريخالا ةرمادهذه تينئب اهنأ ىلاو 4 ةريخالا
 ةمعنلا داوم نم عاطتسساممهيلا مدقتلو نيرمعتسملا

 اسهل ىري نا موطرخلاب لزانلاعيطنسيال كلذلجانمو فرتلاو
 ةيمارتملا عوبرلا هذه ىف ةينطولاتايحلا ىنعم نع هل فشكلام

 ةايحلاهذه ىنعم نم انيش ف رعت نأ تدرأ ادا تناو ٠ تارطألا

 نيينطولا « ميد » ىف ةمئاقلاونيطلا نم هيلبملا نيينادوسلا

 : . موطرخلاب ةطيحملاة نادوسلا ةايحلا ةهبش ىرت

 ىلا ديعي وهو . ليلق ريثغ ىدمموطرخلانع دعبي « ميدلا » و

 . اهيف ةديحولا ةحتفلا وه اهبابةيضرا فرغ نم ةنوكملا هلزانا
 .٠ باودلاو 5 لخدي ا ءاوهلا ل خدي هةلنم

 وسلا ضعب نم مهب ذالمو نيدرونسلاو ماورالا راجتلا
 ردا .اهرهاظم نم ريثك ىفةيبرغلاةايحلل برقا اهيف ةايحلاف .
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 راجتلا رثكا ىرت امك ةيبروالارجاتملا زارطىلع ةعستم اهرجاتم
 ةيبرغلا ةايحلا هذه لييس قو. الاصتا نيييروالب دشا اهيق
 رضخلاو هكاوفلاو موحفل اولطحينا موطر خلاب نوميقما ىضري
 (مهتايحماوق ىف اريبك ظح كنزلاوا مميف صلا بلع ىف ةظوفحملا

 هذه ىلع ةحسلا نوؤش ىف ملعلاولوأ هب ىف رتعي نأ نكمي أم مغرب
 ىتلا داوملا هذه نامثا عافترامغربو « ةظوقحملا ةمعطالا

 ضافخناىف موطرخلا لهالنكل .ةديعب دالب نم موطرخلا ىلا درت
 مهضوعبام اهيسفي دالبلافىبرتوومنت ىتلاىرخالا تايجاحلانامثا
 ءىشلاض عب فقخت اعو تادراوتانتمثآ ءالخ نع ءىثلا ضعب

 ةمعطالا ىلع اهب نعطي ىتلاةيحصلا تاضارتعالا نم كلذك
 حااص ماعط امهالكو ةيمورلاةكيدلاو متعلاف .٠ ةظوفحملا

 ذيل« ىزوال » انمث ىفكي لابرف . صخرلا ةياغ ةصيخر ىهش
 نيبرصملا اناوخأ ضعب ىرثؤو ٠ ددل هتم رثكأ ىمور «كندل وأ

 جانحتةيمورلا ةكيدلا نآ ماعطلا ف نيتنفتملاو موطرخلاب نيميقملا
 لزتللب هميقت نمز ىلا سخبلا ىمثلا اذهب ىرتشت نأ دعب
 ةجاح ريغ نم ةذيذل اهنوري نيرثكالا نكل ٠ ذطو نمستل
 .٠ ةيأتعلا هذه ىلا

 ىفو موطرخلا ىف ةرهنلا دج ةردانق ةهئكافلاو رضخلا امأ
 ىتحو امات اعاطقنا لوصفلا ضمبىف عطقنتل ىتح اعيمج نادوسلا
 ٠ ىلا ل صينأ لبق ىدنالا هفطاختت جراخلا نم اهنم دراولا ىرتل

 « كانهنيميقملل ىساسالا ءافذغلا م وحللا تناك كلذئلو . قاوسالا

 اهتبرشا ةراضحالول موحللا ةلكاىلعاهلام رثالا نم مهيلع اهل ناكو
 نم اهعلمقت نأ تاونس وأ روهش عيطتستالف ةلبوطالابجأ مهؤامد

 . اعالتتا مهعئابط

 طاشنتاذ ةموكح رقم اهتأب هلك كاذعمزاتمت موطرخلا نآ ىلع

 خيرات اهسصقتيو ةيئدملا ةايحامصقنتةنبدم تناك اذاف .٠ ميظح

 .ةفلتخملا مهبسانجا نم نيفظوملل يبك طاشن رقتسم ىهف نئادملا
 اهئمقروصلا هذهو ةعطتقنوات# ليمعملاب اهيشاأ رثكأ كنذل ىهو

 ى. ةصاخ ةيانعو لقتسمتجي عوضوم نوكت نأ قدعتسلا



 ارتلكنا ىلع اكلم سماخلا جروجةلالجلا بحاص جيوتت
 اروطاربما جوتيل هفالسا ةداعىلع رفاس 1411١ ةئنس رخادا
 ىف موطرخلا رازو نادوسلاب رمهتدوعقيرطىف وه اميفو . دنهلل
 هذه نادوسلا ةموكح تربتعاددقو . ١11١ ةنسص ساش 19

 مور ترتتعاو نادوينلل اروطاربنا هتلزلجل جوع ةباجيت .ةرايزلا
 شرع ىلع هتلالج سولج ديعهذأ؟ ىم سر ديع موي رياني

 نادوسلا مكاح لسري ماع لك نمخيراتلا اذه ىفف . نادوسلا
 هتلالجل برعينادوسلا ىلاها نعةبايئلاب هتلالج ىلا ةيقرب ماعلا
 ىلاهأ اركاش هتلالج دريف هل مهصالخاوهشرعب مهقلعتنع اهيف
 نادوسلا دغر ىلع ةكلملا 0 موو هص رح ارهظم نادوسلا

 نيزتو ةموكحلا رود لفقت ماعلكنم خيراتلا اذهىفو ٠ همدقتو
 ةةئاشةلفح هيارسب ماعلا مكاحلا مبقيو ديعلا ةنيزب موطرخلا
 اعاياعر ىلع ارتلكنا 0 ةموكحاهبمعنتىتلا ةمسوالا اهيف عزوت

 ةبزوموقب املو مهصالخال أريدقتو مهئالوب افارتعا نادوسلا لهآ نم

 هيروطاريماللو نادويهلل ةمدخلا ليلج نم

 يودنم ناك املو . هذعب نينئثالا موي ىلا كلما ديعب لافتحالا

 دقف رانس نازخ حاتتفال امداق نانوسلاو رص ىماسلا ارتلكنا
 اثحت ماعلا مكاحلا ىارس ىماقت ىتلا ديعلا اذه ةلفح تلعج

 نمةيناطب ربلا ةموكحلا هب معشتاماه يف وه عزوبي . هتياعرو هفارشأ

 ٠ ةياعرلا هذه هب ىضقتامب مسارملا نم موقيو ةمسوالا
 ةلفحلا هذه لثم اهيف ماقت نابةريدج ماعلا مكاحلا ىارسو



 سس ا

 رخاواف نادوسلا حتف رثئآ ىلعنميقادقف . اهنم مخفا وه امو
 شوارد لستق ىتلا ىارسلا موقت تناك _ثيح 1894 ماع:
 نبق نم نادوسلا مكاح رقم تناك ىتلاو اشاب نودرغ اهيف ىدهللا

 .ةماخفلاوةمظعلا نم اهل بجياماهتماقا ىف ىعور دقو . رصم

 .ىرحبلا اهبابهدنعاهلو ©« قرزالا] ينلا ىلع اهينابمي لطت ىهو
 ىمأرستم ءاجرالا 0 مز نتم ىلع ةهيلبعلا ةمدنلا نم لطتو

 : موطرخلا ةطحم ىلاف ايروتكف
 كلباق قرزالا لينلا بئاج نمىارسلا ىلا تلخد اذا تناو

 لصتتوةيحان نم راظتنا ةفرغ هءلصتتزيلهد بابلا كيطخت لوال
 ةموكحلا ىفظوملل تدعأ ةلخادتءةديدع فرغ ىرخالا نم هب

 ةدعب اهلك ةنيزم زيلهدلا اذهناردجو . ىارسلاب نيلصتلا
 « لكشلاو نوللا ةفلتخم بارحوتاعبق اهنمف . هتلآو برحلا
 ىلمو . اهبارحو هيزيلكنالاقرفلا تاعبق اميمج اهنكل
 تيطخت تنا اذاف . ةيزيلكنالاناسرفلا تابار ناردجحلا
 نم دتمي اليوط رخا ازيلهدهيلع ايققا تنجو زيلهدلا
 اذه لطيو . ةيبرغلاو ةيقرشلا ىارسلا ىتيحان ىلا نيبناجلا
 صصخ ناحانج اهيبناج ىلم موقي ةحاس ىلع ىقفالا زيلهدلا
 نيلاهدلاو . هفويضل رخالا ل عجوهلهاو ماعلا مكاحلل امهدحا
 فوف نمو . ةباهملاو ةماخفلاةيداب اهلك ةحنجالاو فرفغلاو
 - ىزيلكنالاو ىرصملا ناملعلا فرفري ىارسلا

 هضرأ تشرف دقف اههرنتمىرحالاب وأ ىارسلاةقيدح اما
 ىو هبناوج ىف تماقو ةريغصلا شئاشحلاو نوزاجلا سدنسب
 ليذي ىذلا لصفلا اذه ىف اهقرو ناك ةقساب راجشا هطساوا
 اذ رضخا ابروأ ىف قرو لك نمىرعتيورصم ىف رجشلا قرو هيف
 ىه موطرخلا ىف ةنسلا مايالمجاف « بجع الو .ةجهبو ءاور

 اهنليلو عيبرلا راهن هراهذ سقطب كلاب اهو . ءاتشلا مايا لباقي ام

 عيدي مايسي ةايحلا رسهاظم نم هيف ام لكو فيصلا تايرخا

 5 : َ ماستيالا
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 تنتاك . ديعلا سايل ىف نذانينثالا موي موطرخلا تحبصأ

 ضعب ةمدقم قو ايروكق عراشىف فرفرت مالعالاو تائارلا
 ىلا اعد دق ماعلا مكاحلاناكو . يبحاتلاو تيئاوحلا

 اددع مويلا كلذ رهظ دعبهبارس ىف اقت ىاضش ةلفح

 نييئنادوسلا نايعا نم ةرشعوةئثام مهئيب نم ةنامنامثلا ىلع ديزي

 اعدامك موطرخلاب نوميقي ال نمماهيف رئاشعلاو لئابقلا ءاسؤرو
 نم ةناكم ىذ لكو نيفظوأا رابكاعدو موطرخلاب نيينادوسلا نايعا
 اهتمص نم ةئيدملا تجرخ ديعلاةنيربو ءالؤهبو .نيينادوسلا ريغ
 ءارمحلا مهببح ىق نيينادوسلانايعاناكو .ءىشلا ضعب شحوللا

 اهدامغا ةهومملا مهفويسبو بهذلاب ةزرطملا ءاقرزلاو
 . ةنيزو ةجهب ديعلا رظنمىلع علخ ام رثكا كلذك بهذلاب

 ماعلا مكاحلا ليقتسا مويلا كلذحابص نم ةرشاعلا ةعاسلا ىف
 ىذلا ىماسلا ارتلكنا بودنمديول دروللا هلاجر نم ليلقو
 هاباو فصق مث رصم نم امداق عوطرخلا ةطحم فئتعاس لصو
 رباكأ نم ةرشع يف ىارسلابهراظتنا ىف نكي ملو . هيارس
 ىلا ادعص مت هتنيرقو ىماسلابودنملا مهحفقاص نادوسلا نايعأ

 ٠ امهفرغ
 2 ثيحىاشلا ةلفحلادعوم تددحدق ةعبأرلا ةعاسلا تناك الو

 نووعدملا عره اهبايرال فرشلاةمسوا ىماسلا بودنملا مدقي
 ةمعامج مهنمو « ةعاسلا هذهىلاوخ « ماعلا عكاحلا ىارس ىلأ
 مهتيصاين اودلقتو ةيمسرلا مهسالم اودترا » نييمس رلأ 2

 مهتاءابع قوق . رع نادوسلانايعأ مهئمو © مهتم سولو

 دامغالا ةاشوملا مهفويسوبهذم اب صقلابةزرطملاةيلحكلاوا ءارمحلا
 نايعا ينو نييمسرلا ريغمهتمو © ةضفلاو بهذلا ىئثوب
 ةقدح تناك كلذبو ءامون لك ىسبالم َق اوصهذ نم نادوستا

 ءايزالا نم لايخلا هروصتب نانكمي ام رثكال اضرعي ىارسلا
 هسبل شوبرطلاو توحئندرلاىرت تنكف .٠ اقالتخاو انبات

 ىلح دقو زيلكنالاو نيبرصملا نم ةيرفملا ةموكحلا ىف 'نوهل وم لا

 سبربم ىرس تنكو . ةيرصلانيشاينلاب مهرودص مهتمنوريثك :



 سس أر ها

 ضيبالا شامقلا نم تن ختانييندملا نادوسلا ةموكح ىفظوم
 اهادرت ةبجلاو ناطفقلاو ةمامعلاو« تكاجلا » ةروص ىلع تلصفو
 ريغ نانا وا دحاوو ىتفملاوةةاضقلاك نويعرشلا نوفظوملا
 ضعب ىلع ةيلاعلا ةعبقلا اهعموروجنبلا وا كارفلاو . ءالؤه

 . نادوسلاب نيميقملاو راجتلانم ماورالا وا نيبروسلا نايعا
 اذه نيبو . نادوسلا نايعا ىلعةيمسرلا نادوسلا ةموكح ببجو

 فلتخم ىلع ىداعلا ىزلا ىف ريبكددعةلياقملا ةبدرأب شمقتملا عمجلا

 ا . هناولآو هلاكشا
 ناكملا اذه ىف ةعمتجملا ةضقانتملاةفلتخملا ءايزالا هذه تمحازت

 ماعلا مكاحلا نا كلذ . ىارسلاةحاس وحن عقادتت تلعجو
 سلجو ةحاسلاهذه قوف ةدضنمىلا اسلح ىماسلا بودنملاو

 نايعالاو نيفظوملا نم ريبك ددعرسلج كلذك . امهفويض امهلوح
 ةطاحملا ةحاسلا نم بناج ىلاةمسوالاب مهيلعماعنالا ررقتنيذلا
 مكاحلا ناكو . تاجردب ةقيدخنلاضرا قوف ةعفترملاو نوزبرادب

 ارت لكنا كلم ةلالج اهب لسراىتلا ةيقربلا ولتي فقو دق ماعلا
 . اهيلع جروج كلملا ةلالج درونادوسلا ىلاها نع ةباينلاب

 بودنملا عزو نادوسلا ىتفم ةليضف اهمجرتو هتوالت متا املف'
 ىلل' ىف هلك كلذ ةدهاشمو . اهبابرأ ىلع همسوالا ىماسلا
 . ءايزالا كلت لك نيببكانملاب عفادتلا كلذ ىلا تدا

 بكاتملا دقع طرفنا ىتح  ىهتنت مسارما هذه تداك ام كلذل

 ءاحنا ىف ارزج ىارسلا ةحاسوحب: اهدم بلقناو ةصارتملا
 كلسيف اوطّرختاو مهتيلعنممهيلعمعنملا لزنو . ةعسأولا ةقيدحلا
 اثيش سانلا ىلا مهلوزن ثدحاو مهتمسوأ مهزامت نيوعدملا

 نم اوزاحامب مهنوثنهي: مهيلا,نساتلا' عارسأ اهبيس ةكرحلا نم
 قدحو مستبت هافشلاو حفاصتتىدبالا تناكف . ةيلاع ةقث.
 مهنوفج ضفخنتواضرلاو ةطبغلا,ىئاءمب عملي مهيلع معلملا نوع
 تارابع نم مهناذآ هب جهتبت طم ءايحلاو عضاوتلا ةروص ىف انايحا
 ةعفرلا ماود مهل « ةصلاخلا ».هتاينمتو نيئنهلا ريدفقت

 ناك رايدلا نع بيرغلا رظنزا ىلع ٠ مكاحلا اضر ةيوثمو
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 نم نيحلاصلا نادوسلا نايعارودص ىلع قلع ام هيعرتس
 مهيدبأ اهسمت نا اوضريف اوناكام انايلص اهرثكا غيص ةمسوأ
 د فهعلا دادزا مث . فيرشتلاو ريدقتلا ىنعم نم اهل ام الول

 ماظن ىلع ةرثعبملا ىاشلا فئاوم ن٠ ةدئام ىلا لك دصقو اطارفنا
 ليمجلا هزئنتملا ءاحنا ىف فيرظ

 نم رظنلل ءاعرتسا رثكا ةزرطملا مهئابزا ىف نادوسلا لها ناك

 يحصلا وجلا اذه حورو دالبلا لها مهناي كلذ . مهاوس نم لك :

 ةبارغل اعجار ناك نييبروالا رظنل مهءاعرتسا نا ىلع . انلظب ىذلا

 امآ . صاخ ىناسقت ىنعمىأ ىلا هنم رثكا مهلاحو مهئايزا
 ىسعملل ناكف ةصاخ ليلا ىداو ءانباو ةماع نويقرشلا

 نادوسلاو ئبرغلا نيبق . بجعالو . رثالا ربكا مهيلع ىتاسقنلا
 دئاقعلاو دئاوعلاو نيدلاو ةفللاو سايللاو نوللا ىف قراوغلا نم
 هتروصب هانيع ىهلتت ارغل ىووالا مامأ ىتادوسلا لعجب ام
 هحور هيلع ىوطنتام هاتكتسانع هكاردا زحجعتو ةرهاظلا

 اهنم هتباغو ةايحلل هريدقت اهنمثعبني تازه نمةليخدلا هسفنو
 ثتازهلا هذه نم ليلق رغ كرديف ىقرشلا اعإ . اهانعم همهفو

 هدسنج لصأ ىف هكراشب امك اهيف ىنادوسلا كراشي هنال ةليخدلا
 هرظن ىئادوسلا ىعرتسيف ليتثا نيا 1ماو . ةتاذاعو هنفل ىفو

 هنيار اذاف الاوط نيتنس كنع باغخا وأ بيرق كرظن ىعرتسي امك
 تبتقدحو نيتحو قوشب كعلاشأنيب ترعش هبراقاو هءانبا تتارو

 مدلا مهقورع ىق ىرحي ىفتابراقالاو ءانبالا ءالؤهب كانيع
 موبولق ىضبنتو كعذلت ىتلنا مالالا مهعفطو كقورع ىف ىرجب ىذلا
 كيذق اهب ضبني ىتلا لامالاب

 نم نايعالا ءالؤه نم ةعامج ىاضشلا>دئاوم ضعبب طاحا
 بلوت موي هتف رع ىنادوس قيدص ىعم نقاكو ٠ نادوسلا ىلاها
 ىايآو راسسق « ةقرعمو ةفص نيعالا ءالؤمه لكب هل موطرخلا

 دقلو .٠ ماقملا ةب حمس امفقراعتلا نم مهنييو ىلنيب ثدحبي

 ساسحاب رمصقلا فيراعتلا اذه ءانث' اورعش مهبسسحاو ترعش

 انولباق نم نييرصملا انتاوخا' ىلعهتظحال ىذلا رذحلاو طايتحالا
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 نايعأ ةعامجو انلدابتام دزي ملف موطرخلا ىفو ةربطعلاىفو افلح ىف
 نادوسلا مكاح رشرآ ىرفوج ريسلا ىارس ةقيدح ىف نادوسلا
 رذحلا ى ةفلابم هذه تناك امبرو ةطيسبلاةيحتلا تارابعىلع ماعلا
 ماعلا نادوسلا مكاح فويض نم تنك ىنكل . فقوملا اهيضنقيال
 . اهقوقح لك ةفايضلاهذهل ىعرا ناابجاو ناكف

 ةليضفو ىنغريملا دمحا ديسلااهيلاسسلج ةدئام ىلا تسلجو
 نسحو ةقرلا لاثم مهلك اوناكنورخآ ةعامجو نادوسلا ىتقم

 ماعفاشايىئغريملاىلع ديسلاريسلال بقاسولج نحناميفو . ةفايضلا
 م هدب لبقي هيلع نيرضاحلا نم لكل بقأو الالجاو هل ةيحت عمجلا .

 نايعأ ناك سلاج وه اميفو ةبيهوراقو ىف ىيناج ىلا سلجو

 اهنطابو اهرهاظ اهتوليقب هدب ىلعزنونحنيو هيلع نوليقب نادوسلا
 نولبقي كلذك اوناكو . مهل ءاهدلا نسحو مهنع ئضرلا هنوجريو
 انهك اناميا تيارام ىنا دهشاىنكل . دمحا ديسلا هيخآ دب

 مهتارظن ىف ايداب سانلا ءالؤه هوجو ىلع امسترم هتبار ىذلا

 نولبقب لالجاوعوشخ ىف نيعرشم مهلابق انيح مهتاكرح لك قاياجتم

 . لالجالاو ناميالا اهلك ةرظن ريسكف رطنم نورظنيو ىلع ديسلا هب
 حولت نابش نايعالا ءالؤه نمو . ءاعدلا نسحو ىضرلا ءاجرو
 خويشو لوهك مهنمو « سفئلابدادتعالاو ةوقلا رهاظم مهيلع

 ءالؤه نم لكلو ؛ داوس ىف اضايببيشلا نم مهضراوع ىلع ىرت

 .رئاشعلاو لئابقلا نم هل نونيدي نم ىلع ناطلس خويشلاو نابشلا
 ةملك نأب نمٌؤم وهو ىلع ديسلامامأ ناطلسلا اذهب مدقتي هنكل

 ٠ ناطلس لك نم ىوقأ هندل نم ىضرلا
 .تادوسلاقنيلزاتلا دتعهذههتناكل صاخ مارتحاىنغريملا ديسللو

 نم هلام مارتحالا اذه ىف ديزيو . فئاوطلاو سانجالا لك نم

 ىبهو . هريدقت نسحو هرابكادي لصتي نم ىلع ىلمت تافص

 ديدشلا امهقيرببهانيع منت هجولاعيطاقت قيقدماوقلا ريصق فيحن
 ةماستبانيتفشلاق يق رلاىبرعلاهرغف قوطتوءاهدلاو ءاكذلا نم ريثك نع
 ةوسنلق هنيبح ىلعتو .. قارشالامئاد باذجلا ةايحم لعجت ةمئاد
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 هسبلب ناك ىذلا ميدقلا ىكرتلاقبلقلا ىلا اهتروص ىف برقا
 نم فونص اهيلع تعمتحجا ليهلثم ءادوس نكت مل ناو اشاب رونا

 مهتمءاوس رلكنالا مه ةلفحلا هذه ىف مهيلع ةيدابةطبغلا مثالع تناك

 ادرفنم ميا مارت 0 بينأتب 0 ا

 .٠ ا هذه

 ديول ىدالو درول لزن ةسداسلاةعاسلا فصتنم ىلاوحو
 ضعبو ماعلا نادوسلا مكاحامهعموةقيدحلا ىلا ىارسلا ةحاس نم
 لهاو امومع نيرضاحلاب ناف وطي هتنيرقو دروللا لعجو ؛ نيفظوملا

 ةيروطاربسمالل ةمدخ هيف مادام بحت سمهحاصاي ءىث لك نآ ب

 ةمظعو ةداعس ةبروطاربمالل كلذ ىف مادام كب ةئامنامث ةحفاصمب

 دحأ نيمميم ىعم نمو تفرصنأو ٠ ضعب رثأ اهضعب تاءامج

 ةلالج دورأ اراكذت موطرخلا ىفماقإ كلملا ديعرك ذن نحنو ةيدنالا

 ةنافتلا تناح اندح قرحن اميفو اهب ارتلكنا كلم

 : لاقو انيلا هف رط درف مكاحلا ىارس ىلعأ ىلا اندحا نم
 ملعلا بناج ىلا اقافخ ىرصملا ملعلا لازي امف لاح لك ىلع ب

 كلمل نوكي نأ نع ءازعلا ضعب انلافهىفو . ىارسلاقوف ىناطي ريلا



 ملطخلا

 ةرامع 6 ىناثلا سابع » نونعملا رمورب درول باتك ةمدقم ىف
 ةسايسلا لئاسو سدسقت نسحل اهيلع فوكولا نسحب

 نادوسلا ةموكح هيدبت اه كاردأ نيسحو اهتاياغ غولب ىف ةيناطب ربلا

 : دروللا لاق . طاشنلا رهاظم نم رضاحلا تقولا ىف
 [رحم عضن نأ نادوسلاو رصم سايس ىف ةيوازلا رحح نا »

 مادعنا كنع موكحملاو مكاحلا نيب ةطبار ةمث سيل نا راشعالا

 حلاصملا الأ ةيعامتجالا تاداعلاو نيدلاو ةفللاو سنجلا طباور

 ةيلاملا ءابعالاب اعلعتم ناكام ١ رطخملاصملا هذه مظعأو . ةيداملا

 عيمج مضخن نأ ىلا ةيسايسلاف ورظلا لك انوعدت كلذل ..

 بئارضلا ضيفخت ىلع صرحلاىه ةماع ةرورض ىلا .تارابتعالا
 ىلع اودمتعي نأ نادوسلاو معصم ةرادا نع نيلوئسملا ىلعو

 نم ليلقف . اهيلا راشملا ةدعاقلا ىلع مهتسايس فيفنت ىف مهسفنا
 ارما سيل داصتقالا نأب كلذ. ةسايسلا هله ق مهدضعب

 مهو . دقنلا حراج مهيلا هجوي نم ريثكو . نمانلا دنع ايض رم
 ماعلا ىأرلا ديبأت ىلع ريبك دح ىلا دامتعالا نوعيطتسي ال

 [قبس امب ذخالا ىلا ةداع نوليمي ز.فجنالاف . ىناطيربلا وا ىرصملا
 تاففن تديازت دقو . براجتو لامعا نم ارتلكنا ىف هب دخالا

 ىلع ةاقلملا ةماعلا ءابعالا تلقثو ريبك دح ىلا اريخا مهدنع ةلودلا
 ٠ بيرق تقو ذلم اليحتسمهدوبسحي اوناك دح ىلا مهقت

 فلست ناو داصتقالل ماعلا ىارلا ريدقت ءاس نآ كلذ رثأ نم ناكو

 دالبلا ىف ةيلاملا نوئشلا ةراداءازاب ام دح ىلا ىموقلا روعشلا
 ١ ى !رتلكنال ةعضاخلا
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 كفنت نلو زيلكنالا ةساسلارابك نم ريثك كفش نلو »
 ىدع ثحلا ف مهد وهج ةلصاوم ند ناطلسلا ةيوقلا هفاحصلا

 مكدلا ءانيل لوالا ساسالا هنوريذا رصم ىف هرشئو ميلعتلا ضاهنا
 نم تايلكلاو سرادملا ى ىقلب ام للدم نا نظاآ الف انا اما . ىتاذلا

 اوروحب مل ام مهسفنا مكحلام اموي نيبرصملا دعيل ناك ميلعت

 ةطقب تسيل هذهو . اجيردتالا متي ال امم ىموقلا مهعباط
 نبأ ناو ميلعتلا تاقفن ىف ثحبانا ديرا امناف . نالا ثحبلا

 . ةظماب بئارض ضرف .2> ىلا هيف عسوتلا ىف ىارلا ءوص
 حلب دقف . اهدص بحب ىرخا ىحاون نم تامحه تمثو »

 «© ريخ نم هب مايقلا عيطتسس امردقب ىذلا <« رويغلا ىرادألا

 ثادعم رئاسو تايفشتسملاو ىراكلاو فرطلا ةدايز ىف

 ,ىنلا ةديعبلا جئاننلا ؛« هحاحلاعم © لهجس مث ةثيدحلا ةيندملا

 .لئاط نم تاعورشملا هذه قيقحت ةعرس هيلا جاتحت ام ىلع بقرتق

 تقفنلا

 رصم نوكش نع نيلوئسلاةهساسلاب نسحب كلذل »

 درجم نيح تاعورشملا هذه ىلع مهفطع َملب ام اغلاب  نادودسلاو

 معداعتبا نييلايخلا ةساسلا نعاودعسب نأ « اهايازم ىلا رظنلا
 لئاط ىعدتس ام اولثحري ناو « نيواودلا يف ةهرادالا لاجر نع

 دراوم نآب اوقثن ىتح مهب وهتست ىتلا تاعورشملا كلت نم تاقفنلا

 . بئارضلاب روهمجلا لهاكاولغشب نا نود اهلمتحت ةلودلا
 ىعاتصلا ميلعتلا اصوصخو ويلعتلا راشتنا اوهجشيل

 نم اهريفو هماشعلا تاعورشملا كلذك ؟وعجشيلو .ثانالا ميلعتو

 ىضتقي ال رادقمب عيجشتلااذه نوك نا ىلع مدقتلا بابسا
 06 ةليقث ةديدج بنأرض ضرف ىلا ءاحنلالا

 ةغللاو سنجلا طباور مادعنا دنع: موكحملاو مكاحلا نيب سيل

 رمهورك درول ةملك هذه . ةبداملاةطبارأ' ريغ ©« تاداعلاو نيدلاو

 ىلا صخلت ىتلا لب اهانلقن ىتلا ةرادعلا ىف ءاج ام لك صخلت ىتلا

 ةعباتلا دالبلا ىفو اهتارمعتسم ىف ارئاكنا ةسايسس ريبك دح
 ةيناطب ربلا ةيرامعتسالا ةسايسلاءذه لمحت ىتلا يىهو ٠ اسهف
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 ةدرامعتسالا لودلا ةسايس نم اهريغ ىلع اقوقتو !زايتمأ

 هيساسالا ةيئاطيربلا هسايسلا ص'ارغا نم سيلق . ىرخالا

 ىديلو . اهمكحت ىنلأ دالبلا ابن سكسولجنالا ةفاقثلارشنتنا

 ىمدت نأ الو ةيسئرفلا ةرونلاءىداسص اهيف رشنت نأ اهضرغ نم

 قوةتةعيبطب ثدحب دق كلذ لك.ة دحيسملا ةينشدلا تائثيهلا اهيف

 . هتأاذل ادوصعم ايساسا اضرغ رسبا' هنكل . ىزيلكنالا ذوفنلا

 رثاسو ارتلكنا نيبةيداملا طباورل' كلت وه ىساسالا ضرغلا امنا

 ةنومأم ةنيتم طسراورلا هذه نوكتلو .٠ ةيروطاربمالا ءازجا

 لع ةسوسحم دهدناف اهئارو نم اهل ناب ةموكحلملا دالبلا رعسشت

 ضفخت هيلع برت اصقن ةماعلا تاقفنلا صعن اهرهاظم

 مه رعضشت ةدانر نيموكحملا :-يهافر ةدادزو بئارضلا

 ٠ مهيمكاح ىلا ةنيئامطلاب

 هرول' دوحو ةدلم ةمات ةقدب رصمىف ةسايدسلا هذه تعبتا دقو

 ةيملاعلتاب رحلا لش ام ىلا تعبتاايدا لاق نا نكمبو 5 اهب رمورك

 ريع نأ هثارو نم ناك بالغقناىلاتد'برحلاه ذه نكل .. ىلوالا

 رمورك درول ةراع ىف درو ام ىلع ىموقلا مهمباط نم نويرصملا
 نادودسلاامأ . رحم لالقتسا رئءا نا كلذ ءارو نم ناكو ..

 هده ىه هيف هيراجلا هسايسلالازت امف موطرخلا ىف هتموكحو
 5 ةقباسلا هنملك َق رمورك درول اههسر ىتلا ة مايسلا

 ةحادف نم نوكلثي موطرخلابنيمبقملا نم نيريثك نأ عمف
 ةمئاعلا ىنادملا عبر ةميق عبر غلبت ىنأاو © اهنودؤي ىتلا بئارضلا

 عاحنا رئاس ىف بئارضلا نوكت ناىئنع نادوسلا ةموكح لمعت « اهب

 ريضي سيلو . اهلقثب نادوسلا لهارعش ال ىتح ةضفخم دالبلا

 رثكاو ةحداق موطرخللا بئارض نوكت نا ةينئاطيريلا ةسايسلا

 لب « نيينادوس اوسيل « لبق نماسار امك ؛ موطرخلا ىف نيميقملا
 ماردالاو نييبروسلاو نيبرصملا رم راجتو نوفظوم مهرثكا

 ىدصعت نأ ف رطسضخلا ,:رسم « ىش 0 ءالؤهو .٠ مه ريغو



 ٠ مف وتبىنعت نأ مهيفكب و اهنوعف دب ىتلا بئارضلا ضيفختب ةموكحلا
 ةبسنلاب بئارضلا ضيفختو مهل ةنينامطلاوةحارلا بايسا لك
 ماظنيواهبدهع دقو . ةمئاد ةيانععضوم مهسفنا نادوسلا ىلاهال
 درول ىلا هتافورصمو هتادارياةينازيمو ةيلاملا نادوسلا ءابعأ
 هادبأ ام مغربو . زيلكنالا نييلاملاو نيبداصتقالا رباكأ دحأ رتمسش

 نادوسلا ةموكح ءاجرناف قاشلا ب صنملا اذه كرت ىلا ليم نم

 ربكأ ناك ةيروطاربمالا ةحلصملو نادوسلا ةحنصمل ىقبي نأ هايأ
 ريثكب رثكأ قفنشي موطرخلاب ىقبف صاخحلا هليم نم ارثأ هسفن ىلع
 دالبلا هذه ىف ةايحلاب ايضارهاضاقت» ىذلا خشلا هبت رملا نع

 ٠ اهعم نادوسلا مدخيلو ةيروطاربمالا ماخيل ةيصاقلا

 ريغ وأ ةرشابم بئارض ردت ىرخادراومب صقنلا اذه لباقي مل اذاف
 دادزتنادوسلاةينازيمو . اهبجاوب مايقلا ةموكحلا ىلع رذعت ةرشابم
 نادوسلا ةموكح ًاتفتام :ىتلاةديدجلادراوماب يسب ماع دعب اماع

 ةجاحىف لبق نمناكامع نادوسلالالقتسا لفكتل .اهقلخل ىعست
 ةدايبز نوكت نأ كشهدب دقو . هل هبدٌّوت رصم تناك امو هيلأ
 طاشن ةدابز نأ امك « ةديدجلادراوملا ةله نيب نم ناكسللا

 ةموكح تينع ناتدايزلا ناتأاهو . اضيا دراوملاهذه نيب نم ناكسلا

 ةحصلا بابسا ريفوت قيرط نمامهريف وتبديعب نامز فنمنادوسلا
 اعيرذ اكتف نييئادوسلاب كتفياممايراللاىمح تناك دقق . دالبلا ىف
 ىف ةرشتنم ىمحلا هذه لازت امو طاشنلابايسأ مهيف فعضي امو
 ةريثك قطانم ىق اهتمواق ةموكحلا نكل . نادوسلا ءاحنا ضعب
 لازتامو . ةمات ةداباقطانملا هذه ىف اهتدابا تجتنا ةديدش ةمواقم
 لمعت نادوسلا ةموكح لازت امو ةبسثان ايرالملا ىلع ةنلعملا برحلا
 . مهطاشن ةقعانضإو ناكسلاددعةفعاضمل اهتدراطم ىلع

 نادوسلا ف ٍرشتنملا ىرصهزلاةبراحمب ةموكحلا تينع كتنذك

 رضاحلال يجلا ىلع هتيانجباقعالا ىلع ىنجي ىدذلاو اعورم !راشتنا
 ةيانعو طابشن نم ةموكجلا ىديتامي .باجيعالا دشأ بجيعتل كناو
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 مكحف هلعجي دح ىلا ديهز رجآب ىفرملاجلاعتىهف . ليبسلااذهىف
 فلتخمب اهضرعو دالبلا لوط ىنجالعلا اذهل ةوعدلا رشنت. ناجملا

 نييروسلا يضفو نييروسلانم ةموكحلا ءابطأو . لئاسولا
 ةبزكرملاةموكحلانونواعيةعساشلادالبلا هذه ىصاقأ ىف نيرشتنملا
 . ةنوعمريخ تادوهجملا هذه ىف موطرخلاب

 دجت نأ ةموكحلا وجرت مهطاشنةدايزوناكسلا ةدايزقي رطنمو
 ٠ دالبلا ىف نقلا ةعارز رشن فاك رادقمب ةلماملا ديلا

 ةحلاص ضيبالاو قرزالانيلينلا نيب ةعقاولاة ري زجلا ىف ةندفالانيبالمف

 ٠ هجاننال ةحلاص ىرخأ ةعساو ىضارأ نأ نامك نطقلا جاتتنال

 ترفسأ دق موينا ىلا ةريزجلافتممت ىتلا براجتلا تناك اذاو

 ىتح هبيصت ىتلا تافآلا ببمبلوصحملا ىف ىجيردت صقن نع
 فصنو ريطانق ةسمح ةعرز لواجتني ناك ىذلا نادفلا حبصأ

 راطنقلا عبرو نيراطنق الا جتش ال ىسدن رالكسلا فتثص نم راطنقلا

 ةريزحلا ةكرش ناف هتعارزنم نيتس سمخ وأ عبرا دعب

 لئاسولاب تافآلا هذه ىلع بلغتلانالمأت نادوسلا ةموكحو

 ةلكشملاىه ةلماعلا ديلا ةلكشمفانكمم كلذ ناك ىتمو . ةيململا

 مهطاشنةدايزو ناكسلا ةدايزب الانوكبال اهيلع بلغتلاو . ىربكلا

 نم دفنتسق ىتلا لئاسملا نم نآلا ىه نطقلا تافآ ةلأسمو

 هذه ىف ثحبلل صصخت دقو. ىربك ةيانع نادوسلا ةموكح

 ةيتابن ةيملع ةيعمج ةردنل ىف ناامك موطرخلاب نوميقي رمالا اذه
 ف عال ؤه حجن أآذاف . مهثاحباو مهلمع ف ءاملعلا ءالؤهو نماضنت

 ايرالملا ةمواقم ىف ةحصنا ملق حاحن نطقلا ةفآ ةمواقم

 ققحي نطقلا نم ارفاو الوصحمةموكحلا تلفك ىرهزلاو

 كمر نم هيلا ةيروطاربمالاةسايسلا ىمرتام ريبك دح ىلا

 ٠ ىربك ةدئافارتلجنا ةدئافو نيينادوسلا

 راثكال ةموكحلا لمعت تاياغلاهذه قيقحت راظتنا ىفو

 جيورتل لمعت امك داريالا تاذريدصتلاداوم نم اهلعجو ةيشاملا

 ارتلجنا ةحلصمو قفتي اجيورت نادوسلا تالصاح
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  الماشنمالا نوكي نأ بجيةجتنم تادوهجملا هذه نوكت ىكلو
 عضوم وه اذهو ٠ ضعب عماهضعي ملس ىق نوكت:ناو دالبلا

 تاقسشما نم ىقالتال هليبس ىفىعو . ىرادالا ةموكحلا ةيانع
 ةيرح ةيامح ىلا ىمرت ةصاخةمظنآب ةديقم ةموكح هيقالتام
 لازيام ةيقرعلا ماكحالا ماظنق . ةفلتخملا اهروص ىف دارفالا
 ةملكلا ىه ماعلا مكاحلا ةملك و نادوسلا ىف دئاسلا ماظنلا. وه
 ةذفانلا ايلعلا

#2 
 .. ريبك طاشن ةفلتخملا نادوسلاةموكح حلاصم ىف وميبو

 تبسلاعوي رهظ دعب نم ةعبارلاةماسلاف موطرخلا انلزنام لواف
 ل رصم ىف ماعلا نمالا رسدمك وهو حي تارياخملا سيبدم اعد

 ىق تبهذو . ةسداسلا ةعاسلاههنع عامتجا ىلا نييفحصلا

 ىف تدعصو ؛« ةبرت عراوش ىبةرايسلا تزاتجا نأ دعب فعوملا

 رجح نم قيض ملس ىلع ةباهاوةهاجولاليلق عافترالا ليلق ءدب
 نييفحصلا تيقلأف . ريدنملاة فرغ ىلا تيهتنا ىتح لبجلا
 اصيصخ ترضحا اهنا اهتبأر املوال تكردا فعاقم ىلع نيسلاح
 ناكو ٠ ريدملا دعقفم ريغ ةداعهب سيل ناكملا ناو ةياغلا فيل

 ريدم حرش اندقع مظتنا املف تافارغلتلا ةحلصم ,رسيئر كانه
 حاتتفا ةلفح جمانربو موطرخلاىق انمايا جمانرب تارباخملا
 هب لك عنصيلو رفسلا ءانع نمةحارلل دحالا مويف . نازخلا
 روضحلهيف نووعدمزويفحصلاو كلملا ديع نينثالا مويو . ءاشام.
 ىفف ءاعبرالا امأ . هيف لمعأل ءاثالشلا مويو ٠ ىاشلا ةلفح

 اودوعيل ةلفحلا نورضحي ثيتعراوكمىلا عيمجلا رفاسي هئاسم
 ىلانيلفاق نورفاسي دحالا مويو . ةعمجلا حابص موطرخلا ىلا
 ٠ ةرهاقلاف افلح

 نكي مل تارباخلا ريدم قانععانتجالا نم ضرغلا نأ ىلع
 . لاسرا ةقيرط ىلع مهافحا ناكلب « جمانربلا ةقرعم درجبم

 «اهنرثكب طخلا كبتري نأ ريغ نم ؛تاكربنمو راوكم نم تايق ريلا
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 بتاكل باهذلا ىلا اورطضا اذانويفحصلا كابتري نأ ريغ نمو
 نا ىلع قافتالاب احلا ىهتناو . روجالا عفد ىلاو فارغلتلا
 نا ىلع ءاعبرالا رهظ لافتحالا ىف ىقلتس ىتلا بطخلا ىطعت
 امس كلذ ناكو . .سيمخلارهظ اهئاقلا دعب الا عاذتال
 هردنلؤفو ةرهاقلا ىف تافارغلنتاةحلصم ىلا ةراشالا ءاطعاب
 ئقفتاو . ىرخأ رماوأ رودص دعب الا بطخلا عزوتال ,ىك
 انئيعم اددع ةفاحتصلا ىبودنم نم بودنم لك لسرب نا ىلع كلذك
 «لئاسرلا رخأتتو طخلامحدربالىتح هادعتيال تاملكلا نم

 باهذلا ىلا رطضي الف موطرخلادانيمت ىفحص لك عقدي نا ىلعو
 هذه لسرت لب تاكربو راوكمىيف فارغلتلا بتكم ىلا هسفنب

 نييفحصلا نم تافارغلتلاىقلتي اهلبق نم بودنمب بتاكملا
 تافارغلتلا ةحلصم سيئر لباق!تيبهذ ىلاتلا مويلا حابص ىفو

 سدم ةرشحب انقفتا ام ىلع معافتلا متنلو نيمأتلا عف دال

 ىتلا ةيافلا لئمل بهذ ىفحص ىعم ناكو . هيلع تاريباخلا
 ىف ةيافغ ىزيلكنالا سيئرلااذهةفرغ انيفلأف « اهيلا تبهذ
 ةراعتسال هرطضأ امم هيلع سلجنام هدنع دجن ملو ةطاسنلا

 دعب ملو ثيدحلا انئيب لطي ملو. ةرواجملا فرغلا نم دعاقم
 نيفظوملا هيلأ ىدان قئاقد ىمف« اهئاضقل هيلا انهصق ىتلاةباغلا
 غلبم اوملستو ؛« ةيفحصلا ركاذتلاب انل اوءاجف نيصتخملا

 ى ةدودعم قلئاقد دعب بتكملاانك رتو هعفد اندرأ ىذلا نيمأتلا

 ٠ مهدعاقم دعافملا باحصا ذخا انحورخ رثا ىلعو

 5 موطرخلا ديرب بتكم سيئربانررمف مهدلنع نم انلزنو
 ةنس نب رشع نم رثكا نادوسلابهت طابتالا نسم ىرصم وهو

 صاخ لمع هدنع انل نكي ملاملو . اهيلا سلجن دعاقم رخآلا

 تاعاس نع هتلأسو . هيلع ابكمهلمعل افرصنم لظو اننذأتسا

 طذه عم اهنكل .٠ نامثو تس نيب مويلا ق اهطسوتم اذاف لمعلا

 78 ميظع هنم اظح زاجنا لفكت لمعلا ىلع بابكنالا
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 ةعيوكح حلاصم نم نينذه ريغؤ هدهشت طاشنتلا اذهو

 دالبلا هذه هل عضخت ىذلاىرعلا ماظنلا لعلو . نادوسلا

 اذه هرثا هل ءىش لك ىف ايلعلا ماعلا مكاحلا ةملك لعجت ىذلاو

 ءىدامملا نال اقادصم ناكل اذه حص نثلو . مئادلا طاشنلا

 سيلو اقلطم اريخ ءىش سيئف . ةايحلا ىف اهل دوجوال ةقلطملا

 رضلاو عفنلاو رشلاو ريخلا نمءىشلك ىف لب « اقلطم ارش ءىن
 ءىش ىف ريخلا بناج بلغ نأ عاطتسمأ ن نمو . بيصف

 ميكحلا لقاعلا كلذف مظنلا نمماظن ىف وأ ءايلشالا نم

 7 ورلا هب ىضفنتامىدعتبالتبارىذلا طاشنلا اذه نأ ص

 اذه اهب انردص ىتلا هتملك قرموركدرول اهيلا,راشأ ىتلاةيداملا

 جاتنا ةدايزا لمعلاودالبلا نوٌؤوشةرادا ىوسسام لكف . لصفنا
 تيار دقو . ريبك رثآ موطرخلاب نادوسلا ةموكحىف هل رهظيالاهلهأ
 راغ دجيرخت دنع ةموكحلل ةعبانلا سرادملا فقت فيك ةربطعلا ىف
 ةباكلاك ةيموكحلا ةلودنالامعا ضعببنوموقي نمونيفظوملا
 امي ءانبالا ميلعن دنع ناكيرمالاةسردم فقتعبكو . فارقلتلاو

 ةموكحلا ةيانعو . ةيئادنالاةثلاثلا ةنسسلا لباقم نع ديزال
 ىذلا اذه لتم زواجنتال ميلعنلانوؤشب موطرخلا ىف ةيسيئرلا
 اهبو . نودرغ هيلك اقح موطرخلاى فف . اريتك هربطملا دنع تباو

 ارتلكنا تايلك زارط ىلع تينبواثيدح تئشنإ بطلل ةسردم
 ميدقلا هماظن ىلع ىوناثلا ميلعتلا ىدعتي الن ودرغةيلك ىف ميلعتلانكل
 جدي رختل ةليسو نوكي نأ ىدعتي الهنأىا « رصم ىف ةميدقلا هجماربو

 اء ةربطعلا سرادم مهجرخت نيذلا نيفظومل نم ىقرأ نيقظوم
 ةسردم لازتال بطلا ةسردمو . نادوسلا ىف ىرخالا دالبلا نم

 وهو « ددحم ريغ مهميلعت ماظن لازي امو نوليلق اهتبلطو ةثيدح

 ةيداملاقئالعلا ةماقا ىلا ىمرتىتلاةماعلا ةسايسلاعم قفت نأ بج

 20 ريغ سيل نيموكحملاو نيمكاحلانيب ةنسحلا
 ةسايسلا هل تل تلئبشت اذا رذعلانادوسلا ةموكحل نوكب دقو

 اهاهأو فارطالا ةيمارتم ةعساودالب نادوسلاف . نادوسلا ىف
 ىلا زواجتتال اهتينازمو 5 ميظع ةجاذسلانم بناج ىلع نولاأزيام

 ةدايزو اهميظنتل ةيانعلا نملذبام مغرب نييالم ةسمخ مويلا



- 

 هتوسكهنمتدرتسا ءامعزلا ءالؤهدحأ ىلع ةموكحلا تبضغ اذاو
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 ةكس معرب ةليلق اهيف هتالصاوملاةتوط لازت امو ٠ اهتاداربا

 تآشنلامغ ريو ع ورطرخقاولففح نيب ىرسملا شيلا اعاشناى تلا ديدحلا

 1 ضيبالاو م وط رخلا نيبام تلم وت ال1 عب دححلا تمت ىتلا

 ورم 0 اول دولا مقا يل ا

 . اهل ةيعيتلاب نادوسلا ةحلصمو

 ةدنقك هءرهظمف مهيلع ةموكحلا ناطاسب نيموكحملا روعش اماف ٠

 تعضخا]و ( ناثدوسلا تحتقوىشامتلا ىلع تيلغتىتلا ةحلسملا

 نودقتعب زلطكنالاف ةبرصم ىلوآلا ةوعلا هذه تناك نللو .٠ هةتاصع

 مهدحو مهنأ نودقتس داللل لهأ ل عجبت اهتسائر ىلع مهدوجو نأ

 ناكسلأب اهتانع نم اتمدقاسرهاظم نمق ةموكحلا رب املو

 نأ امك «© مهيلع ةرشثابملا بنا - ةيقكتو مهطاشنو مهتحصو 0

 1 0 وا اي 2 واللا و

 ةموكحبنيفظوملا نم رييكىل ىورنمو كلملا ديع موي اهرمآ نم
 تدرتسا ءامعزلا ءالؤه دحف ىلع تبضغ اذا ةموكحلا 3 نادوسلا
 ا هدرص هيه

 ا سائلا ركل ربلا اذهب 0 داليلا ا َّق ةوعدلا

 مهباتني ناك امو داهطضالا ناولا نم .لبق نم هل نيعضاخ 1اوتك
 ىردحلا ةلبلخةقاحصلا تقاكامو( للعومراغمو ملاظم نم ىنضفالاق

 ىلع ةيوفشلا ىوعدلا تناكبتكو أرقي نم اهيف لق دالب ىف
 «دالبلا ةغل نوملكتب ىنيذلا نم اهب نيلصتملاو ةموكحلا ىفظوم ناسل

 َْق لا ىه ة:آهنع ايبنجا نأك نمو اهلعا نم ناك نم مهنم ءاوس :

 َْق 0 ةامدلا صضعب 9 ىلع ٠ نادوسلا عوبر ىف ةنينامطلاو
 ابلسنن مهدحاأ نأ نم هتعمس امحص ا١ذاو ه دح ريغ ىلا مهتوعد
 ذنم هيف . برعلا لوخد مايآ ىلا نادوسلا ىف ىرهرلاضرم دوو

 ءاهيف قارغالاو ةفلاملا ىلع نوكيام لدا كلذ ناك ةيضام نورق
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 يرىصم ىف فيرلا لها نم ريثك هيمسي ىذلا  ضرملا اذه نآف

 ةيسترفلا ةلمحلا مايا جنرفالا عمهلوخد ىلا ةراشأ « ىجنرفالاب »

 نادوسلا ىف الو رصم ىف فرعي ماد ثم نماثلا نرقلا رخآوا ف

 مكحلا هيوشت 7 ىف ةاعدلا قارغاابن ! اج عد . عيراتلا كلذ لبق
 باستك نم ريشثك نه هعمتساف اذهف نادوسسلا َق ىرصملا

 ارتلكنا ىف مهئابطخ و زيلكنالا

 ةموكح عنمي مل نادوسلاك دالب ىفةفاحصلا ىودج مدع نا ىلع
 نم تناك ةديبرج اهتيانعب لمشتن؟ نم حتفلا ذنم نادوسلا

 ةراسضح » كلت . رصم قوطقملا ةدب رجب لاصت»١ تاذ لبق
 نا ىلا مطقملاب ةلصتم ةدب رجلا هذه تلظ دقو . 6 نادوسلا
 ٠ رصم ذوفن نم نادوسلا عرنل ةدريلكنالا ةموكحلا رظن هحتأ

 ةموكحب ةلصتمتراصو نادوسلاة و :بتبلهح تلقتسا دلئيح نم

 5 نادوسلا ىلاهأ نم دحأو ىلا اهرب رحتب دهعو نادوسلا

 ٠ رهزالا ىف اوملعت نيذلا

 ىضتت ىتلا ةيناطب ربلا ةسايسلا + يفتت ىف ةوطخ هذمهو

 عاطتسملا ردق نييئادوسلل نادوسلا ةموكح فئاظو نوكت نأب

 نيينادوسلا ريغ ىلع ةموكحلات مرح نأ اهلثم ىرخا ةوطخو
 نوروسلاو نوب رصملا ناك نا لعل نودرغ ةيلكت قاحتلالا

 نم نيجرختملا ددع دادزي ناكلذ نم ضرغلاو . اهب نوقحلب
 ةرمصلا فئاظولا مهيلا دئستل دال بلا ىلاها نم ةيلكلا هذه

 نيفظوملا نم يبك ددع جارخانمناكام مغر . مهدالب ةموكحىف
 نييرصملانم ددعزادوسلا ةموكحةمنتخ ىف لازامقف نييرصملا
 نادوسلا ةموكح ةمدخ قاولازامق نويروسلا اما

 هبنرال مهو م ةئئمطم هديكأ مهبةقثلاتلاز امو لبق. نم اوناك امك

 مايق ريخ ةمئاعلا ٍةموكحلا ة ةمدختب نوم وهن مهتال ةقثلا هذهل لها

 تادوسسلا قى مهدالملالو مهلا تسيلو ال ملو 35

 نأ ىثخي ةفطاع وأ ايصع مهنم كرحت ةيسايسس هبلاطم

 رثأ نادوسلا ف انينبا نوكي

 عحييرصلاو نييروسلانه نادوسلاةموكح ىف نوفظولا ءالؤهو
 ٠ ةقدو ةمذب ءاسؤرلا ءالٌوهاهممرب ىتلا ةسايسلا نوذغم

 ١ ١ نيب ةيداملا تاق الملا نيسحت قصخلتتةسايسلا هذهو

 و ىف اهعابتأ نكمي ةسايس ريخ عازن ريغ نم ىهو . نيموكحملاو
 نيد وأ ةغل وأ نسنج نم ةطياراميف موكحملاو مكاحلا عمجت ١



 ةذفانلا لالخ نم لطت سمشلاةع شاب ترصبف اركبم تمق

 نانحب اهنبا ىلع سلمت موؤرما دي اهناكو ليللا لوط ةلفقملا
 ءفدب امعان لازا امو تعمسو. همون نم هظقوت ىك فطعو
 ةحهلا اهلكو قدنفلا ةقيدحؤف ريرفاصعلا تاوصا ءاطغلا
 ىاشلاب مداخلا ءاجو . روتلاوراهنلا دوعبو سمشلا قرشمب

 عيضاالىتح ةفرغلاب راطفالاءاعطرضحينا هيلا تبلطف توكسبلاو
 قى موق ىذلا موطرخلا مارتىقيدصو كردأ ىكو تقولا

 كلذ دعب ةرخابلا انلقتل نرقملادصاق ةعساتلاةعاسلا فصتنم
 نامردءا ءىطاوش ىلا لينلا ربع

 نم انلقتناو . ةعساتلا ةعاسلا ىلأوسح نرقملا دنع انكو

 مهضعبعمو نيحئاسلانم نوريثكاتعم لقتناو ةرخابلا ىلا مارتلا
 نم ةعامج عم تلقتنا امك 6« اهيفنامرد ما أوف وطيل. اهب اونا ةبرع

 امئيب لفسالا قباطلا ىف ءالؤهلظو . باودلاو رمحلا ىلاهالا
 . ىلعالا قباطلا ىلا ىلوالاةجردلارجا نوعفدب نيذلا دعص
 أم ىضقنا ام دعب نوكسو ةادهىفو نوه ىلع ةرخابلا تكرحتو
 قيهشو ءاوهلا ىف ريفزنم اهكرحت ليبق اهريفصل ناك

 اذاو بجحلا ىف لارت ام نامردمأ اذاف ةرخابلا ترادتساو

 مهنم لك عمطي موطرخلا بوص مهراصبا نوهجوينيرفاسملا رثكا
 ءىطاش ىلع دتمملا عراشلاىدبتوةدحاو ةرظنب اعيمج اهلمشيناىف

 ةرضخب ماسهلا ةللكم ةمخضلاراجشالاه يلع تماق قرزالا ليئلا

 اهنأك اهقرطو موطرخلا ىنابم ضعبهثارو نم تدبتامك 6م ةيهاز

 بصخ تاذ ةحاو نم ةبرقم ىلعءارحصلا ىفترثن كاسن عماوص
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 ةعاس ءاهز ىتوتث ةريزج عازاريدتست ةرخابلا بلظو , عمأمثو

 بوص مهراصبا نورفاسلاد جو ءىطاشلا ائيراق اذا ىتح

 ا؟رذعل ,موطرخلاب نويجعل نيذلل نا الا هوو ش واردلا ةمصاع

 نيزي ام ضيبالا اهلين ءىطاش نيزي ال ةميدقلا ةنيدملا هذهف
 ىمرمدنع رظنلا عقي لب . رجش نمقرزالا موطرخلا لين ءىطاش
 سصوغتناىلا اهاطختتىك رطضمتناةيوارحص لامر ىلع ةرخاسلا

 مارتل وه امأرت تغعلبو كيهج دعب اهتزج اذاف . اهيف كمادقأ

 مارتلا راس املك رعشت ككل . هتراذقو ةتراقحل كرصب هنع

 ةهرب ىعب ىرتو « اقح ةيلئادوسةنبدم ىف كنا ةنبأدملا ىف لفلغتو

 اهيفنزاو ©« نامرد مال ءىم ناوئعدرو ىلا دنع ةعقاولا ىنابملا نأ

 نكي مل ناو رظانملاو رجاتملاولزانملا نم موطرخلا ىف ام لثم

 هيذ رتلل مهمكح رقم ىف نومكاجلااهماقأ ىتلا ةيندملا رهاظم
 مل طسمسو ىو ةئيب ىفو وج ىفةايحلا مهل رسيتتلو دي

 ىف هانق رع ناوسأ لهأ نمىرصمرجتم دنع مارتلا نم انلزن

 رخاتم رثكا نم مارتجالل يعداو لمح ةناح ىلا ةيفاولا رجادلا
 ريشكنالب لصتي هبحاصو ابجعسيلكلذ نا ىلع . موطرخلا
 باحرتلاب انلياق دقو . ىربكةراجت رصم ىف هدنعو ةرشابم

 * نادوسلا لها ةوهق ةنيحلاو « ةديجلا » برشن انك نا انلأسو

 ام نيذلا ءالؤه عنصي ةوهقلانم عون ىا ىرال ترظتناو
 ىراظتنا انثا تضرعتساو. ةوادبلا شيع نوشيعي اولاز
 ٠ ايروأ قو رصم علصل اممةدرابلاو ةنخاسلا ةوهقلاف ونص

 مث ىلغي نأ ىلا ءالا ىف هعضنو نبلا نحطن رصم ىف نىحنف

 ءاملا نوبصي مئ رسكشي ىتح نبلا نوقديف ابروا ىف اما « هبرشن
 هريخ لاثو هب ءاملا رمد ىك نملا اهيف عضو ةاغصم ىف ىلاغلا
 ام ىردتفا . « ةنيجلا » تءاج نيح اذه ىف ركفا تنكو
 نيلا عضوي ةليوط ةّعيض ةهوف هل راخفلا نم ىورك ءاعو ؟ يه



 سه هكا

 ىطغت مث ءاملا ىف كلذ دعب ىلغيو سكش ىتح قدب نا دعب هيق
 قوقدملا نبلا بجحت ىك لخنلا فيل نم ةمطقب هنبجلا ةهوف
 هذيهو .٠ ءاملا ىفضي نيح ندعملاوا ةضفلا ةافصم هبجحت امك
 نييبروالا ةوهقك نذا ىه .. سارا ؛ نادوسلا لها ةوهق ىه
 رهظملا اذه نوكيو . رهظملاو هروصلا ىفالا قرف امهنيب نوكي ال مث ةوادبلا روص طسبا عمةراضحلا روص ىقرا قفتت دقف نذاو . هيف عنصت ىتلا ءانالا ف الا امهنيب قرف ال ءاوسب ءاوص
 ثدحتلاو نيرخالا مكح قحهباحصال لوخي ىذلا وه هدحو

 هه ٠

 اينادوس ادلب ىرال شيواردلا ةمضاع دورا ىبحاصو تمقو

 اب نأ .. ا موطرخلا نينو .هنس قرفلا ربكا أم ٠ لعفلاو

 ( اهقيض نم ةعساولا اهعراوشو موصرخلا رفنت ةقيض ةفقزال
 رحهاظمو قفتي ال ام ةطيسبلاةيتطولا تاعانصلا نم اهب نأو

 ةلبدمك 1 ريغ مل ةمساو ل

 نم حاولاب فوقسملا قيضلاقاقزلا ىلا رظنا . هينادوس
 ةرهاقلاب نيماحفلاو ةيميخلا رظنم كنهذ ىلا كيعل ىذلاو بشخحلا

 بيكارملا عانصو .٠ ةينادوسلا بيكارملا عانص ”ماقم وه اذه ٠

 ىلا هتفابد ىف نواجلي الو افوبدمدلجأ! نودرونسي ال ةينادوسلا
 ىف هئانقلاب رمالا رثكا نوفتك مه لب « ةيملعلا لئاسولا ثدحأ
 دعب فجي مل ىذلا دلدجبا نمو. اهاظل ةففحب ىتح سمشلا
 ىلا رظناو . ةعانصلا هذهلها نيكاكد ماما ىقلم وهام
 ىركذ ىيحي سيلا . ةنيدملاناونع ريبكلا عراشلا كلذ
 تزرب دق نوراطعلا ءال وهف ىضاملان رقلا رخآوا ف نيساحنلا عراش

 امنأك راقوو ةبيه ىف مهنم دحاو لك سلجو عراشلا ىف مهنيكاكد
 ةرهوجهيف ىرت داكن ام ىرهوحج ناكداذهو ٠ ةعيرشلا ىضاق وه

 سلاج هيف هبحاصو ةقيقدةينآ ضعب تيار ٍكأو ةدحاو

 كاب رظان عتمف اليلق نالا فقمت . ةغاصلا دوهت دحاأ هناكو

 , اهيلا ج جنرفالا ريغو جنرفالا نم نيحئاسلا بذدذجحت ةينطو ةعانصي

 ةليف هيف تمسرو فوحدق ليف نس اذهف . جاعلا ةعانص هذه



 . هلامعت نع نادوسلا ا ىذلا زوحملا كر ناكو
 ؛ ةحلب نيعسسنب حاز ىند ويحي اودوعب مل



 هس. هر

 .ةقيقدلا نسلا ةيحائ نم تبرقاملك رخآلا دعب اذحاو رعصت

 ٠ ةضفلاب وأ بهذلاب ةهومم حانملا نم ةغيرظ فراخز.هذهو
 ةرخاتم لازت ام ةنيمثلا ةفيرظلا ةينطولا ةعانصلا هذه نكل

 نيكاكد ىف عضوت لازت امو . اريثك ارخات رصم ىف اهلثم نع
 اذه بناج ىلا كعد . موطرخلا رجاتم لثمب اهتنراقمل ليبس ال
 هنم ضعي فصو ىلع انئجاممةفافلاو سّؤبلا رهاظم نمريثك نم
 .٠ دلدحلا ةكس بوبح نزاخمدلعو موطرخلا قاوساأ دنع

 ةقزالا هذه قو . ةيناملا ةايحاهل ةندم نامرد مأف هلك اذه عم

 ىنابملا هفهلو .لايجاو لايجا نع ثدحت دباعم عراوشلاو فقرطلاو

 . هيلع دهاش لوأ اهماظتنا مدع خبرات ةمظتلملا مفلا ةميدقلا

 هل ءاش امك اهططخ كلام ةعرزموأ ةبزع نامرد مأ تسيل 1 الك

 ىف لهو . روبق قوق تسدك روبقل سدق اهنكلو ؛« ١
 مامأ تنأو كسفن ىردل كنالب 5 ةراضحو ةايح روبقلا رق

 ضفخنم زجاح الا قيرطلا نيبوهنيب لصفي ال اهيف ميظع ءاضق
 دو لو 0

 نسا . دجاسملا نم هريغك سيلمماجلا اذهف . هر ررثآ دجوي

 دالب ىف ىرت امم امهلاثمآو نامرد مأ دحسمو موطرخلا دجسمك

 "ىف هب نيعلا طيحت داكت ام حطيتمءاضف وه لاب . ارط نيملسلا
 نم غلب داوسا الآ قيرطلا نيبوهنبب سيلو 6 هتعس ميظعل ةرظن
 نيع نع هب طيحت ىذلا ءاضفلا ضرأ بجحت ال اهنا اهعافترا ةلق
 نا كبسنعيو +. يدسملا مساج هنكل + ينج ةيرقم. ىلع فقاؤلا
 ىاعملاو ووصلاب كملاما ءاضفلا اذه ءىلتمب ىتح مسالا اذهركذي

 دقو عاقصالا هذه لها نم الماك اليج كتريصب نيعب ىرت ىتحو
 ه«مامأ ناب امومه ادجاس ةالصلاةعاس رخو ناكمللا اذه 3 دشحب

 كسحمت ىذلا وه ىف هل وس رةقيلخ وأ هلئا لوسر هكلامو

 عيمج ع ءاضفلا اذه ىقق .٠. لجأ . ميصالخو سائلا ىفهل

 تناك نامرد مآ قلو ٠ ًالايجا لبالبح اعيمج ناد وسلا لها ىدجلا

 2و 6 اناحأ 2 ل م ا
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 ايبابرا بولق نموت ال مادقاهتسسند نثلو . ناك امك ءاضف

 ىلع تعلط قتلا ىسسمشلاة ميدقهلا ناميالا كلذ لثم ىدهملا ةسادقب

 ماما ىيحب د ام اهتعشأ نم ثعستف علطت لازت ام هدابعو ىدململا

 ثدبالا دشا نيتمٌّولا رظنم ىحلاىوعلا رظنملا اذه لك لايخلا

 هنولحت مهدوبعمب نوطيحب ءسبصعتلا دنشا نيبصعتملا

 هنوسدقو
 ىودي ناك مايا ءاضفلا اذه اورمع نيذلا نم الحر نا ىلع

 ٠ قزري ايح لارب ام ركذي ناش ذثموي هيف هل ناكو ىدهملا مسام
 ةوعد رشن ادئاق لحرلا اذه ناك دقف . هتقد نامثع وه كلذ

 ضيبالا قى لازي ام ىدهمملا ناكامتيب نادوسلا قرش ىف ىدهملا

 اسملق ٠ نامرد ما نعو موطرخلا نع ةديعب هشوارد لازت امو

 ىلا زيلكنالا ةروشمب نويرصملا رطضا امدعب رمالا هل بتتسا
 , هداوقو هتاوق عئالط ىف هنقدنامثع ناك نادوسلا نع ىلختلا

 مشع ةثالن دعب رئشتك رادرسلاةدايقب قلدوسلا حتف ديعااملو
 دق هرمأ ناك ذأ هئقد نامثع ىلع ضيق ىدهملا ةافو نم اماع

 نحسسلا ىف لجرلا اذه لظو . تدوق دق هتكوشو لحفتسا

 جحلا ةضئرف ءادا ىف هل تلئئادق نادوسلا ةموكح تناكو

 نأ اجاوب مارخلا هللا تيب ديريهثابرقا نق ةباع .عننئاسق
 ناطلسم نيب برحلا تبشن املف . هنايا نم ىقب ام ةكمب ىضقب
 ةموكحلا هتدوو نادوسلا ىلادجاردإ داع زاجحلا كلمو دجن

 كناو .ايتع ربكلا نم مويلاغلب دق وهو . هلقتعم ىلا هيف
 ةلوفطلا مالحا ىلا ةخوخيشلا هب تردحت هلثم لجر ىلع قفشتل
 اسئاب كاتس رادرسلا عم هتصق نع ناك ام عمست نيح ديدج نم

 وكسشي نأ نكمي امو هناش نعهلأس املف « 1175 ماع هراز نيح
 نتهاىذلا مدهتملا زوجعلا باوج ناك ىهتش نا نكمب امو هئم

 عم الا وكشا تسل : اعابت نيئس هلاجرلامعأو هلامعا نم نادوسلا

 موي لك رمتلا حلب نم ىننوثيجياو ,”ك مهنا كلذ . دحاو ءىش

 ى. نيعستب الأ ىننوئيجس اودوعب ملف نالا اما . ةحلب ةثامو نيعبراب

 ىذلا رمتلا يع ىثو . هاوكش تناك كلتو همه لك ناك اذه .



 هاآماس

 اذه ىف رادرسلا لاسو . هتقو ىضقي ناك موي لك هب هل ىتؤي

 اوأر مث ريغص رمتب هل نوثيجياوناك مهنا ملعف ريطخلا رمالا
 هتاحلب هيلا اود يأ رادرسلالاق . هل اريخ ريبكلا رمتلا اذه
 اذه لك هباصعاو هلقع اوفلكت الوةئامو نيعيرأ تناك امك راغصلا
 .هيبسسب مويلا اكش ىذلا داهجالا

 تارمتلا بدني ىذلا للطلا اذه« هنقد نامثع نم ةيقبلا هذه
 سشطبلا ريغ فرعي ال بابسشلا ف هبحاص ناك امنمب نيعستلا
 نا دمي مويلا تماصلا ءاضفلاكلذك تفاخ نالا وه ةروشلاو
 نأ دعبو دعرلا ىود موي لك هيف نايوديىدهملامساو هللا مسا ناك
 ءامسلا ردن نم دعولل ام هل ناك

 3 ترسو ىضاملا روصن ءىلتمملا ءاضفلا اذه تزواح تنأ اذاق

 دجسم كنيمن نع تبأر نامردعأ طسو ىلا اهجتم كقيرط

 زارط ىلع موطرخلا دحسم ديسش امك ديش ىذلا نامرد مآ

 نبا وهو هب ثنحي ام خيراتلا ريع نم دهشي املو ثيدح
 كنارقا ةرامع نمو كرصع

 + هم

 ىرتامرضمب اهيف ىرت كناميحص . ةينادوس ةدلب نامرد مآو
 نييبووالانم ةعامجلو نيبرصمللو نيبووسلل رجاتم نم موطرخلا ىف
 /: ماوق ىه امني < نامرك مأ ةليحماوق تسيل رجاتملا هذه نكل

 طاش وهاظم اهبتاج ىلا ادباىوت تنا مث . موطرخلا ةايح
 نم ةحسم رجاتما هذه ىلع ىرتعهتنا لب . مهسفنا نييتادوسلا

 اذاف . نادوسلا ةمصاع رجاتم ىلع اهارت ال نادوسلا ىتعه
 ',م اهيتاعم لكب ةينادوسلا ةايحلاتباو دليلا بلقا ىف اليلق تظوا
 اوسبلا ةيتادوسلا ةايحلا هذه قنوينادوسلاف . ابجع اًيشتماوو
 ودابت نييتادوسلا نم موطرخلاءارقق . موطرخلا وج ىف مهلاتماك
 نوباب الق نامرد مأ ءارقق امااهامويو اهلاوةقافلا ةشحو مهيلطع
 .٠ ةمعصاتلا ءاسقيبلا مهتاتسانع رغسمت ةايحللا ةماستبا

 سيلق مهدالي وج عم نومثتلي ءالؤصه نآ كلذ ق رسلا لملو:
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 كللوا نيب اه لثم تانئاكلاو سانلا نم مهلوح ام نيبو مهئيب

 هلعل وا . ةيهافرلاو هغرلا بابسا نم ماكحلا هب معني امو
 ةبيرقلا طباورلا نم ماكحلا نيبو مهئيب نسيل نا ةيرحلاب روعشلا
 .٠ ةقيض ةبقارم مهابآ مهتبقارمب سساسحأالا ىمئاد مهلعجي ام

 ( طهرلا ) عيبت تاينادو-سسانررم . اطايتغا ةايحلاب 1دشاو

 هبذرزتاب تايتفلا سابل طهرلاو . نهمواسي ىبحاص فقوف
 وا نيطاريق هضرع غلبي دلج نم مازح وهو . اراكبا نمد ام
 اضنأ دلحجلا نم ةعيفر طويخ هنم ىلدتت 6 طيرارق ةثالث

 اهرصخ ىلع طمهرلا مارح ةاتفلا دش اذاف « ةفيثك ةريثك ىهو

 اميقهبش طهرلظ ىئنرقحب سيلواهتبكرىتح طويخلا هقهاهترتس
 اربوآلا ىف تاصقارلا ضمعب سابلالا ةراضحلا لها نيع هيلع عقت

 ركيلا تجوزت اذاف . قرف نمةيسنرفلا ةوهقلا ءاناو ( ةئبجلا ) :

 طهرلااذهلابام نهلئاسيو طهرلاتاعئاب مواسي ىبحاص فقو
 ةريقغلا تمستباف ؟ ىعيبطلا هنول ىلع رخآلا كلذو غوبصم رمحا
 مهفنل اندهتجاو انمهفتل تدهاجو ةعناق ةماستبا ةينادوسلا
 لقا كلذل وهو رخآلا نم هدلج فنص ىف طحا غوبصملا اذه نأ
 امهدحأ نيدلج اهدعقم تحت نم تلوانتاعاثتق ااندب زتلو . انمثهنم

 هتآوس ةفايصلا ىراوتل ميصي ىددلا وهو الاح رخآلا نم قرا
 ماهباىلع دلجلا ضعب تفلو ميدق نيكسل الصن اهائميب تكسما مث
 طويخعنصت فيكاش رتنأتدارأو اهيدي ىرسيب اهيلأ هتدشو اهمدق

 اهد قرافغت نأ ريغ نم كتذلك . همازح نم ةيلدتملا طهرلا

 :اسنعم ناك نامرد ما ىف نيميقملانيبروسلا نم بحاص لاق
 نورت هيف متنك . انه جاوز لفحاودهشت نأ مكل حيتب ظحلا تيل
 امم نوشهدت متنكو .٠ ةينادوسلاة ييحلا روص نم ةغغ رلغ ةووص

 ىلعزي ربتلاو مدقتلا ف فارس :عمهيبروآلا تالفحلاب هبش نم هيف .
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 سورعلا اهنم ىتلا ةقلطلا تانبعمتجب لفحلا اذه ىقف نييبروالا
 اهصقاري هسورع ىلا بيطخلامدقتب مث . نينغيو نصق ريف
 اذاف . نورت ىدلا طهرلا اذهالا اهرتسال ةيراع كاذ ذا ىهو

 ةبذج اهبدجف طهرلا طويخ نماعبس هديب كسماصقرلا رود مق
 نأ امأ . هسورع هب رخفت ىذلا لجرلا ادهم اهعلتقاناف . ةدحأو

 ىلع بترنيام !ريتكو . لجخلاوراعلا اهلو هلف اهعالتقأ نع زجع
 . جاوزلا خسف هبناج نم زجعلا

 : موطرخلا نمىاباو ءاج ىذلا ىبحاص لاق

 ؟ دونهلا رمح نابش جوازت بناج ىلا طهرلا طويخ عرب امو

 جاوزنا نوديري نيدلا نابشلانا مهتع تآرق نبأ ركدآ تسلف

 باش لك مدقتإ مث ةليبقلا تاباملوح فقت ةقلح ىلا نورضحي
 ةقلح علضلا لوح رمنو محللا نم هع ولض دحأ لوحام عزنب نم ىلا

 وأ ةرجش ىلا كنذ دعب طبري نيتم لبح اهيلأ دشي ديدح نم
 هعلض رسكني ىتح هتوقلكب ءارولل ىتعلاع جارت, كلذ دعبو . اهوحف

 الامتحا رتكأ ناك نابشلا ىاو ديبدحلا ةعلح هردض نم حجرختو

 تانب نم راتخي نأ هلف ةيساقلاةيلمعلا هذه مامت ىتح ملألل

 نوكنا ةانفلل 57 تينا طهرلا ماي !ناب اناذيا الأ اهيا يبا
 . ةأرما

 : هشدح نامردمأب ميقا ىرومسسلا عبات مث

 ارثك تاينقلا نا تعمس دقف . ءىث ىف قحلادعت مل كلعل

 ىلع ىصعتسنتال ىتحح سرعلاةصق رإ بق عبسلا طويخلا نززحيام

 هسرع طارخنا نالعأ ةليسو الااهابا هعازتنا نوكب الف بيطخلا
 ْ' .٠ تانبلا كلس نماهحو رخو ءامسللا كلس ىف

 6# #8 ف
 لواشتل انجاردأ اندعو هتاعئابو طه رلاتاعناصوقوسلاانكرتو

 اذه ت يبو . هكثيب : ىلا اناعد فد رظىروس رحجات دنع ءمادغلا ماعط

 » سولاجلا 0 نم وأنبللا نمعنص نادوسلات ويب نم» ريغل لثم رجاتنا

 ءاوهلا ريفتل ةيلبغلاو ةبرحبلا نينتهجتلا ىلع هدلفاون .تلعحو

 انايحا ايبونجو انايحأ ايلامشنوكي ذا نادوسلا ف ىحصأأ
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 تاكك

 نوكتلروهزلاو راجشالاضعب هيف هيحاص سرع ءاضق هبو ٠ ىرخآ
 نلكو . ريجهلا حفال هب ناسنالاىقتيالظ ظيفلا نيحو ةجهب نيملل
 ةيبرتت صصخ عستم رخآ ءاضف ةفيرظلا# ةتينجلا» هقههبناجىلا
 نيح اهنم نيتسلا وأ نيسمخلاىلاوح هي انعجو ةيمورلا ةكيدلا
 + هتالمتشمو تيبلأ ىون انرد

 ةيئان دالي ىق شيعلا هيلع نوهبوةنحولا هنع هقرم امب ةقلتخملا

 عضومهيف نوكيق هسار طقسموهلهاىلأ اهيدوعي ىك ةورثلا يعتس

 نقهل عيجتللا 4 ةارغوبوت ةهدلتعف .٠ ماركالاو رازعالا

 _ىروس راجن هباكر ىو 6 اناولأوالكشأ « تاناوطسالا » فلتخم

 امسح اناقتا ةجنمكتا ىلع بعللانقتيو رخآلا وه نامرد مأي ميقق

 توصلاليمج رخآ ىروس ءادغلاىلا اوعد نبذلا نيب انعم ناكو

 ليخنأو وه نبا ناسنالا ىسن نأةجهبلانم تقلبوةعلحلا تمظتناو
 ةعيبطلا لامج عيدي نم عتمتنارسوس دالب ىدحا ىق انأ هيل
 تادب املف . لامجلا ىناعم ىلاءىمظلا ىسحلا هب عتمت بام ريخب
 دنع ءاشعلا ماعط ىلا نووعتمابنأ انركذ ىلوت راهنلا تايلوم

 ةطحم ىتحانرسوةوغعدلا بحاصانركشقف موطرخلاب انف راعم دحإ

 اتيحاص راد ىلاف نرقأا ىلاف :رخابلا ىلا انلقأ ىذلا ما وتلا

 ءارثالا نيسحا!ىسفت ىف نامرد مايهتيضق ىذلا مويلا اذه كرتو

 _رنعشيإ ةينادوس ةايح تبارو ..اقح ةينادوس ةنيدم تيار دقف

 مهتنامح قعتاو مهدنع لزاث مهتععس رفلاناو مهدلب َق مهتااهباحصأ

 ٠ موطرخلاب نيميفملا نيينادوسلا نأش هتامح 5 اويل مهو

 نم ناكام ىلع تضق ىتلا ىهنامردماقةينادوسلا ةايحلامذهو

 لب . ءىش لك موطرخلا لعجلوةئدمك اهيلع اضعلال تالواحم

 ماوم وطرخلا نيب نآلا ءىشنأ ىذلارسجلانأ دقتعي نم سانلا نم نأ

 نم ارثك اهيلأ ديعيسوةنيدما هذه ةرامع ديزاس نلمرد

 ا نم ادحاو نظآ امو . ىنشوارتلا ةمصاع تناك مايا

 نيح اورعش نذلأ نأ بسحالم . هيرسو افمهل طيتفي الا

 روعسشلا اذه نورعشيل هوحن مهبولق فاطمناب ناد
 حيحصلا نادوسلا ركذ مرطر لاو 9 نكامرد مأ نم نوظفحواو



 ساتس ناإرَج 4ع اما ماك

 نوعبرالاةقيق دلاو ةنماثلا ةعاسلا 11553 ةئس ربياني ؟١٠ ءاعبرالا
 حاتتفال راوكمىلا موطرخلا نم صوصخلملاراطقلاب مايقلا : ءاسم
 ايمسر رانس نازخ

 ةحابصةعساتلا ةعاسلا فصتنم 19؟75ةئنس ربان ؟١ سيمخلا

 ران _سئنازخ ىلاو راوكم ىلا لوصرلا
 حاتتفالا ةلغح احابصةرشع ةيداحلاةعاسلا

 ةتاك ربب جيلحلا تاروباوةدهاشم. رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا

 ءاحابص ةعباسلا ةعاسلا151؟51 ةنس ريان ؟*< ةعمجلا

 ةلفحلا دعب نيدئاع موطرخلا ىلإ لوصولا
 نماعيمج انرفاس ىتلا ةيمسرلاةلفحلل رفسلا,ديعاوم ىه هذه

 دقلو . اهروضحل موطرخلا ىلاةردنل نم انضعب رفاسو رصم
 دبعاوماهدهاهيف ةساركموطرخلاىلا ائلوصو ذنم انيلع تعزو
 رااح نلخ توتحا امك ةلفحلاليصافت هبضتقت امم اهريغو

 موطرخلاب انتاكرح ديعاوم
 ةموكحتينع دقف ماعلا نادوسلامكاح ىلاعس فويض انك ذاو

 ةبانمدشأ تناك اهنكل . انتحارياهلك ةلحرلا ءانثا نادوسلا

 ىلا رانص نم ةدوعلاو واتس ىلا موطرخلا نم رغسلا هاننا
 نم ةنماثلا ةعاسلا فصتنمىف انيلا تلسراف . موطرخلا
 تدسرا امك انتعتمأ لقنت ةريبكثابرع رباني ؟. ءاعيرالا ءاسم
 مةطحملا ىلا اهلقتسن ىك عبرلاوةناافلا ةعاسلا ىف تارايس



 هاا -

 هلودس ليللا اهيف ىخراأ ىتلاةعاسلا هذه ىف اهلصت اندك امو

 رسيتيالءاسنلاو لاجرلا نمارببكاعمج ائيفلا ىتح دوجولا ىلع
 ةماسلا ىف كرحتي نا راطقلل نذآاملف . تقولا اذه ىف هزييمق
 لفاحلا عمجلا اذه تاوصاتعفترانيعبرالا ةقيقدلاوةنماثلا
 ترمتساو . لاجرلا نم فاتهلاةبسش ءىشيو ءاسنلا دراغزب

 انيوهلا اهئانثأ ىف ريسب راطقلاناك اليوط انمز ديراغزلا هذه

 ىتح هنطاشعبتيو قرزالا لينااىذاحيىك قرشلا ىلا اريدتسم
 1 راثس ىلا لصت

 اهترهمج فرعتالةدرغزملا ءاسنلاكيتاهو ةلفاحلا عومجلا هذه
 اوهرع نمم نوريك دقنعأ امبرو .رانسنازخرمأ نم اًئيشىربتلا
 ىئانلا دلبلا كلذ ءارو اميف ءامازجحيهنال مهل رش هنا اًميش هنع

 ممهيضارا ضايح ىلع قرزالا ل يدلا ناضيف نود لوحي ازحح

 اهيف نوعرزي .ىتلا ةصرفلا مهل عديف لبق نم ضيفي ناك امك
 نادوسسلا ةموكح نال اودشحلاجرلا ءالؤه نكل . ةرذلا

 نادوسسلا ةموكح نال ندرفزءاسنلاكيتاهو اودشحي ناتدارأ

 .٠ رمأآلا ىلوأ ةعاط مهيلع ةيجاواعيمج مهو ٠ ندرغرب نأ تدارأ

 ققةياغ ريغلو ةياغل نودشحي 1!ةنسح ةوسأ رصم لهآ ى مهلو
 ةسايسلا تاوهشو ماكحلا ءاوهأدب ىلمتام بسح ةريثك نطاوم

 بهنيو تاملظلا قرتخيو ليللاىجدف ىرس راطقلا قلطناو
 ىلا بطخلا ةوالتب لغش ىفنييفحصلا ةعامج انتيو <« ضرالا
 ارتلكتا بودنم جروح درولاهيقليل تدعا ىتلاو انيلع تعزو

 ليعامساو ماعلا نادوسلا مكاحر شرا ىرفوج رسو ىماسلا
 انا تررطضاو . دغلا ةلفح ىفرصمب لاغشالا ريزو اشاب ىرس
 راطقلا رفس ءانثأ ةيبرعلا ىلانانوسلا مكاح باطخ لعنل

 سميتلا بتاكم لعج هتمعمتااملق .٠ مجرت دق نك مل هنال

 اسيلو اهب بتجعم وعر بطخلا» تعا هيوح اهيا يار ىئلاعم
 , كيحم

 انظقنا املف ليللا فصتتمليبق ىدقرم ىلا تمقو

 تديتوءاجرالا ف رشتنا دق رونلاناك حايصلا ىاش لوانتل مداخلا



 ت-اكال

 نقائس ةطحمانلصو ىتح انيذاحتتلظ ةرماغ لوهس نيبناجلا نم
 ىلعراوكم ىلا اًئيطب اهنم راطقلا رحت مث . ةعباسلا ةعاسلالبد
 ةلفحلا هيف ماقت ىذلا ناكملا!بئاج ىلاو نازخلا نم ةبرقم
 5 ٠ ةيمس ربأ

 ؟لعا هللا قلخ نم ةفلٌولا فونالهد» هام ... !15 ىرأ اذام
 قشتديراغزلا هفه امو رومزلاولوبطلا هذه امو ؟ نادوسلا
 ضيبالا دوسلا كتلوأ هيف سسلىذلا ديعلا اذه امو وحلا نانع

 ميسن اهب بعلي ةيناطيربلاوةيرصملامالعالا هذه امو ؟ ديدجلا
 ءافلحلا لود نم ةلود ةيأ ندمربكا نظأ ام 5 ليلعلا حبصلا
 هذه جوماهرازوا ىربكلا برحلات عضو موي سانلاب ةجئام تناك

 كئلوأ نا قحفأ .. ؟ اهتازخرهريزجلا ةعرتب ةطيحملا ةعقبلا
 ةيؤرب نودعسي برطلاو لذجلاة وشن نم ثعايب اوءاج مهثك
 ىيثح امك هيلا اورشح مهناما # ةريزجلا ةعرت ىف لزش ملا

 لرمز رصم ىف سانلا رشحي مك و؛موطرخلاىف نوفتاهلاو تادرغزملا
 ٠ . ريمأ ةيحتل وا ريبك ايقلل

 نمدشال مكنا : نادوسلا ةموكحىف ماكحلا رابك دحال هتلق
 اليثمت عرباو مهرشحو سانلادشح ىف ةراهم رصم ةموكح
 مهروعشو مهساسحا نوكي نأ نوديرت 4

 اتك : راصتتنالا مكهتلا ىلاتعمجةماستباهرغث ىلعو لاق

 امف رصم ىف امأ . ةيسانملا هذهكةميظع ةبسانمل الا مهزشحنال
 .٠ نورشحبام رثكا

 ىلا ناكملا اذه ناكف ةلفحلاناكم دنع نذا راطقلا فقو
 تدتما دقو « هماما ةريزجلاة عرت نازخ ناكو . هراسس

 نا رظتني ىتلا ديدحلا ةكسلابحضق هلك نأزخلا ىلعو هيلع

 ئطختتيف انب راطقلاءوقي نا اورقملاكو . السك ىلا كلذ دعب دتمت
 انمي موقي ناك هنكل . تارئموليك ةئالث هضرعو هلك نازخلا
 نازخلا فصتنم لا ولو عسانا تلضف كلذل . ةلفحلا ءاهتنا
 نارخ تطس وتام لوأو ٠ أربخهرما نه ءىشب طيحأ ّىك الجار



 - كه

 ءىطاش ىلع ةروصلاىئرت ىتلاعومجلاهذه تيار ةريزجلا ةعرق
 ةمكالا كلت اهنم ريبك دد_-ىلتعادقو رسالاو نميالا ةعرنلا
 ةينادوس اهوجوو ءاضيب سيالمالا ىرت تنك امف . ةرهاظلا
 ةمكالاضرا تقشتاامنأاك نوكسو تمص ىف سمشلا تحت ةفقاو
 , اديدج اقلخ تثفيفاهب ىليح تناك نا دعب اهتع

 ريس ىف تنعماو نازخلا رسج فوف هريزجلا هعرت تيطختو
 .٠ قرزالا لينلل يناثلا ءىطاشلا د :م هدانتما ىف رسجلا ىلع

 ريس © راتما ةينامثو رتم ةثامهربزجلا ةعرت نازخ ضرع غلبو
 ننالتو ةيطتو ةئايسرا ىدم ةءنص ندا !قوذ اهدقب رسحلا
 ةدام هضرع ىطايتحا نازخ قوم كلذ دعب دتمي مق اارته

 ه«سفن قرزالا ليثلا نازخاهدعب ءىحب ( ارتم نوسمخو

 أا' ىطايتحا نأزخ هب قصتلي راتما ةتسو رنم ةئامنس هضرعو

 قوف كلذ دعب رسجلا ريسسو. ه ضرع ىف لوالا نازخلاك
 كلذبو .. ىرخا ارتم نيثالثوةعيسو ةثئام ةبلس' ضرالا

 نيرشعو ةسمخو تارتم وليكذ أد اعيمج داعبالا هدمع حبصتق

 8 أرنم

 هاجت ىلا ةريزحلا ةعرت قوف نم رس كيطخت نيح. كم. :ىلا

 هيك ءاملا زحح ناثس نازخ ىرت ىد رعسلا قرزالا لين لعيخا ءىطاش

 داك ام ةعساو ةريحب هنم لمحف هلع ريست ىذلا رسحلا كلذ

 قيفقعلا ةقرزقرزاذئموب ءاملان اكو ٠ ىنارلا رظن اهبناو> لك طصحس

 نع تدعتبا املف . ايفاص او ص وحلا ناكو ءامسسأ ةقرزو

 رسحلا نم تغلبو ةعرتلا ءىطاش ىلا اورشح نيم فولا ةجض
 قيقرلا حابنصلا تامسن ىلعدمبهو قرزالا لينلا ىرجم قوف
 هعدستملا ةريحبلا هذه ربخ نمائيش علطتساأ ىرظاني :تلسرأ

 ةرس فرطلا تددر عالطتسالا نع ترجع املف . ىنيمب ىلا

 اذإاو 6« اهيف ءاملا عفت ريل نازخلاحاتتفا لطم ةريزجلا ةعرت اذاق

 امئيب رتم ةئامتس ىف روصحم نازخلا ءارو اميف قرزأالا ليلا

 اذار ارتم نيرشعو ةسمخو فالآ ةئالثؤنارخلا هايم ىداهتم

 قرزالا لينلا هايم ضافخناو نازخلا هايم عافترا نيب قرفلا



 اكأقكاد

 اذه ىف يكفتلا نم لايلق ريغءىش ىلا وعديو العم رظنلاب ذخاب
 در نم هل نوكي.دق امو نادوسلا ىف هراثآو ميظعلا ىسدنهلا لمعلا
 رصمل ةمزاللا هايملا ىلع لعف

 ىلع شقن ساحن نم ناتحول هيلع ةفرغ نازخلا فصتنم ىف
 ماكح ءامسأ ىرخالا ىلعوزأ رخلا ءانب خيرات امهتدحاو

 قوفو. ءانبلا اذه اوبقاعت نيذلا نيسدنهملاو هئانب ءانثا نادوسلا
 ىرصملا ملعلا عفر ةفرفلا هذه

 بودنملا اهدنع حيرتسي ةريثك دعاقم تفص ةفرفغلا لباقم
 سدنهملا ١» لأس و ناآزخلا دهشي هل بحص عم ءاج ىدذلا ىماسلا

 ءانبلا اذهب ةصاخلا تامولعملا نمهنع لأسب نأ ديري امع « ميقملا
 نيح ايهباحصاو ماعلا مكاحلاو بودتملا ىنيقل دقو .٠ ميخفلا
 ةدوعلاب عرسا نا امتح ناكو ..ل'ةنحالا ناكم ىلا اعجار ىتدوع
 تلباقق تدعو . تارايسلانوافغتسم مهو لحار اناو

 املف . كلذك ةدوعلاب نيعرسم ني ةحصلاو نيروصملا نم نب ريثك

 ةلظم تميقا ثيح ةنمب تردحناافقاوراطقلا ناك ثيح ىلا تغلب

 تماق اهلظ ىو ؛ ةبرصملا مالعالاهث هح نم فرفرت نيوعدملل
 ساجيل ةليوطلا ةيبشخلا+_ضانملا نم ةجردم فوفص
 . اهيلع نووعدملا

 ةدضنملا قوف عضوو ةباطخلل ةصنم تعضو ةلظملا هذه ماما
 ةلفلؤلا فولالا هذه هعمست ىتح توصلا ميخضتل قوب
 ةلصتم «تعحمنمأ» لكشىف ديه.اضنملا قوف تماق امك . اعيمج
 جرفن: ىماسلا بودتملا اهرادا اذاىنح نازخلا تاحتفب ايئابرهك
 . ةريزجلا ةعرتيف هنم ءالا ىرجو نازخلا باب

 ماعلا مكاحلاو ىماسلا بودنملاداع ةرشاعلا ةعاسلا ىفو
 ل _بعامسا ىلاعم مهعم سلجو ةصنملا ىلا آوسلجو امهاتئرقو

 ٠ نيحلا كلذ ىف ةيرصملا ةرازولاب ناغشالا ريزو اشاب ىرس
 قرزالا ليثلا ىفاق مشاه بيطلا دمحم خيشلا مهئارو نم سلجو

 ةييرعلا ىلا ةيزيلكنالا نمبطخلا ةمجرت ءاقلاب فلك ىذلا



 وطال ا ىلإ ءووعلا

 تكيف نادوسلا نطق علاع دنع

 ناو اهدوهشل انيعد ىتلا رانس نازخ حاقتفا ةلفح تهتنا
 تاك رب دنعهنملزننو ءادغلا ماكي لوائتن راطقلاب دوعن نا انل

 ىذلا ىناثلاباطخلا ىلا عمتسنواهب جيلحلا تاروباو دحا دهشت

 اا ارتلكتابودنم دبول درول ةماخف هيقلي

 برقا ةيمسرلا تالفحلا نم اهرفك تالفحلا هذه تناك ذاو

 درول باطخ ناكو رخآ ءىش ىأىلا اهنم تارهاظم نوكت نا ىلا
 نطقلاو ةريزجلا ىضارا ةعارز نعشيدحلا لوانتي نا بجي ديول

 نادوسلا ىلا رضح دق ديول درولنكي ملو اهنم جتانلاو اهب ىمانلا
 تارايسهتنيرقو هتماخف لقتتسينأ بجو دقف « ادبا لبق نم
 ضعب مهايأو نوفوطيو نادوسلاةموكح لاجر اهيف مهبهح صي
 ٠ امع وأ ملع نع ىماسلا بدنملا ثيدح نوك ىكل نطقلا عرازم

 ىف ناك نمو وه لقتسا كلذل. نيعمتسملا رظن ىف ملعلا هبشي
 .. راطقلا نحن انللقتساو عرازم اباورمي نأ ىلع مهتارايس هتبحص

 تاكربب ىقتلملا ىلاو
 ْ جاتتف اةلفحب ماعلامكاحلا فويضائنيعا دهشت نالا نحت اه

 'ارصم نم أوءاج دنقل ٠ راطقلاتابرع ىف نيعمتجم نازخلا

 دقلو . دحاو عامتجا ىف اضعبمهضعب ري ملو ارمز ارتلكناو
 موي ىف انيار نمم ةلفحلا دوهشلنادوسلا نايعا نم ريثك ىعد
 موطرخلا نم انمق دقو ٠ مويلاكلذ ىف رن مل نممو كلملا كيف

 - ءاشع انلغشو 6 اهقداتغي ءاشعلاماعط انلوانت ام كعت عاسما ق

 ىلا كلذ دمعي انرثكا. بهذوتادرغرملاو نيفتاهلاب راطقلا ريس



 مسالا ب

 اذهل . كلذك مهعداخم ىف راطفالاماعط نورثكالا لوانت مث « هعدخم

 ةلفح نيح الا ةفايضلا ىف هئالمزعيمج ىري نا دال نستي مل
 ريفا: نفط وع نه ةلفشلا ف ويدتلا وحبا. نذلا قبتك :..ناركم
 املقف . اريسع مهريغو ف ويضلانيب ةقرفتلا لعج نيفظوم
 هفتهتل تدنح ىتلا فولالا نيبو انئيب دعابو راطقلا كرحت
 نيبو هنيب امبانم دحاو لك رعشوف ويضلان حن الاقس مل نيلفتحملل
 تامادتبالا نفاارينك ىرت ثدكف+ ةفاييلا ةلم نم هنخاض
 ىداهتت تايحتلا نمو لدابتت

 ماعطلوانت ةصرف كلت فراعتلاةدايزل ىرخا ةصرف تناك مث
 راطقلاريس دعب كلانه ىلا سانلاع ره دقف . لكالا ةبرع ىف ءادغلا

 نعت ملو . احلاص اناكم مهتم لك ريختيب اوقبتساو «© قئاقدب

 ديدحتب تينع امك ةيرعلا كلت ىفةنكمالا دبدحت نادوسلا ةموكح

 ةعامج ناكو . راينخالا بحاص قباسلا ناكف . مونلا عداخم

 قذوري نبذلا نييقرشلا نحنانمقبسا زيلكناريغوأزيلكنا نييبروالا
 ةلالدنمهيف نوكيدق الةماركلاعمىفانتلانم اًئيشماعطلا ىلاعارسالا
 اهفصن ىقبو ًالصأ لوالا ةيرعلافصن ائيفلا كلذل . هرشلا ىلع
 اتيكاا يناثلا مستقلا اذه .قانيخنق» داك وأ ةيلاخت نانلا
 نومدقي مدخلا ناك ائيب هيفاناباو سلجي نم رظتنن انلعجو
 1. ماعطلا ىف انؤالمزو انناريج نبا . لوالا مسقلا لهال ماعطلا
 ارهاظتو ماعطلا ىلا اًوطايت دشاوهو . نادوسلا نايعا كئلوا
 انثئالمز نع رخأتن انلعج ىذلابيسلا سفنل هب ثارتكالا مدعب

 اآاذهو . دحاودعب ادحاو نودفياوأدب مهاه .. نكل . نييبروالا

 ئلغ دينملا يملا نيا نكل +. يلتمس فاك ةقرغلا بناح
 ريبكبهذو ... هناكم هل اوظفحا. . هبلطىفاوثعبا .! اشابىنغربملا

 لهم ىلع هاياو ءاج مث هنع ثحبينادوسلا ةموكح نفظوم نم
 انتدئأمل ةلباقملا ةدئاملا ىلع هسلجاف

 «هف رعاتنك نا ىنلأسو نادوسلانايعا دحأ ىلا ىسيلج راشاو

 ليوط لجر وهو . كلملا ديع مويه ريس» بقليهيلع معنإهناىن ربخا مث
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 ةيناطيربلا ةلالحلا بحاص ةموكح معلت رم: نأ كشهدب دق »

 هب هيلع تمعئنأ ىذلا ا اذه لثم ىلع

 كنكل . تارازولا ءاسؤر ىلع الا رصم ىف هب معثت مل ىذلاو

 لحجر ىفلا لجرلا اذه ةرمآىف نا تملع اذا كتشهد لوزت

 دنيفب هيلع ماعئالاو .٠ ةتعاطل نوئدبو ةهتراشاب نوكرحتي

 نذأو .٠ العف ءالولا اذهب هديقيو ىئاطيربلا جاتللو ةموكحلل هءالو

 اهل لفك دق اًئيش ةيروطاربمالاةموكح فلكي ال ىذلا بقللا اذهف
 مهرمأ ام لجرلا اذه نوصعب الدادش ةاتع مهلك لجر ىفلا ءالو

 نورمؤي ام نولعفيو
 انبناجىلا اوسلج نيذلا نادوسلانايعا نم ةعامج رعش امئاكو

 مث . بهأتو رذح تارظن انتيحان ىلا اورظنف مهنع ثدحتن انأ

 ىسيلج هيلع درف . اهمهفا ناىلع رسع ةجهلب مهدحا انبطاخ
 ءانثا سانلا ءالؤه نع ثدحتاال نأ تيلآو . ةفيطل ةرابعب

 ٠ ديدج نم بهأتلا ىلا مهعفدبام ملا ال ىتح ءىشب ماعطلا

 نا ةفاخم ماعطلا نولوانتب فيك مهيلا رظنا ال نا تلواح دقل لي

 .ادعن ةرظن اهنا اويسحي '

 نح 0 ىلا هب تعفد ىذلابهاتلاو رذحلا اذه

 الع نم مهظ وجو َّق حملت تنك ةسايسلا ثادحا نادوسلا

 نو مل نيذلا نيب رصملا اندادجابان ركذيام ةءورملاومركلاو ةماهشلا

 تعفددق ةرضاحلا مظنلا نكت ملوةيبرغلا ةيندملاب دعب أورثأت دق

 ةداملا ىلع صرح نم نيريثكدنع مويلأ ىرت ام مهسوفن ىلا :

 فيلاكتلا هذهل قيضلا نم ءىشبذو رعشب نايعآلا ءالؤه سحت تنك

 . مكاحلا نيبو مهئيب ةلص نم هيقلطننامب نوطبتغي مه . .٠ ةيمسرلا

 0 0 000 مهعابطو قفتن ال تقولأ سفن ىف اهنكل

 لثم مهلثم كلذؤف مهنم نب نيريثكلا لعلو .« دويقلا

 1 ا ب ب ملا ىلا اوما



 هس الا سلا

 بهذي ناكف . ناطفقلاو ةبجلا نم قيضلا ةياغ قياضتي ناكو
 هةيناسنالا هبحو همركو هتطاسبنع منت ىتلاو ةيداعلا هسبالم ىف
 نيدباع نم ةبرقم ىلع توناح ىلا:مارحو طوبعز نم نوكتت ىتلاو
 لخديىتلا ةعاسلاىدم ةيمسرلاس باللا ىدتريو اهعلخي ثيح
 هذهتمن اذاف . ريمالا ةرضح ىفاهيف لشميو نيدباع رصق اهيف

 ةيمسرلاهسبالم ىقلاف هتوناح ىلاعرسااهب طبتغي ناك ىتلا ةمهلا .
 ىخسلا ميركلا برعلا خيش ناكامكداعو همارحو هطوبعز سيلو

 اذه ىري ماد ام رقفلاب هبناج ىلاريقف رعشي ال نأ ديري ىذلا ديلا
 . هسابلك طيسب سابل ىف هيلآ نسحملا

 م رهظلا دعب ةعبارلا ىلاوح اهغلبف تاكرب ىلا راطقلا قلطناو
 عومجلا هذهام . جيلحلا روباو ىلا لهم ىلع كلذ دعب راس مث

 ةموكح نأ بسحا !! راوكمعومج ىلع ديزت ىتلا ةدشاحلا

 آوسيل ءالؤهو . لجو فلا رشعةسمح ىلع نوديزي كش ال ءالؤهف

 نا اهنم ةحنم هكرتت ةموكحلا لعل وا مهل هلعلقف . ضايبلا
 مهيلع هتعلخ ىتلا ىه تناك

 انع ديعبلا اهبناج عستي ةحيسف ةحاس ىف راطقلا نم انلزن
 تعضو عستم ءاضف اهنيبو انئئيبلإ صفو ةدشاحلا فولالا هذهل
 روباوماقو 6« جلحملل اهب ىتا ىتلانطقلا سايكا هناكرأ نم نكر ىف
 روباولا اذهو 6« ةحاسلا طسوٌُ ابالود نونئامث هنو جيلحلا

 ٠٠ الماع نوسمخو ناتئام اهنم لك ىف لغتشي ةعبرأ نم دحاو
 ءانب انلخد ىتح ةشعنملا ةعيدبلاةئفادلار يات, سمشانرمغت انرسو
 ميقتل ةراضحلادب دتمت نا أبجعس يلا . جاصلا نم ماقملا روباولا
 اهب ىتا ةميظعلا ةمخضلا تالالهذه ةيدابلا ىحاونلا هذه ىف

 السمع نيينادوسلا تامل مدقتو ريطانقلا تائم جلحت ةيوق ةمخف
 ارتلكتا نكل . ىنهلا ةوادبلاىشيعب مهتعانقب هنع ىنغ ىف اوناك

 مظح ربكا اهفارشاو اهلامع لانيل نطقلاب ىذغتت نا بجي
 لها جرغي نا كلذل بجيفةايحلاب عاتملا نم هلاون نوديري
 ناو نينسلا تائم ذنم اوفلا امىلعزادوسلا لها ريغو نادوسلا'
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 . هب مهمأيق لوأ درهحملا اذهل نيهراك :نطقلا ريغو نطقلا اوجتني

 ةايحلاف مهل هرفوي امو حبر نممهيلعهردت ام اوفلاو ؛ ,موفلا اذاف
 كلذدعب مهارت مث ٠ ةدازنسالا اوقاطاامب هنم | ودارتس أ ميعن نم

 ٠ عماطم: نم :مهفارشاو زيلكنالا لامعل ام لثم ةايحلا ىف مهلو
 ماظنلا أش كلذو . مهافتف كاكتحا نم رقم :نوكي ال ذئموي

 لك ىنعت نا ىلع مثقلا عيدبلاماظنلا كلذ :داصتقالا ىف ىدرفلا

 سفاننت ناو ٠ اهتححلصمب « ةما واذئيه وأ ادرف تاك ءاوس « ةيباذ
 .ةلكمم فورظ ريخ ىف ةحلصملادهده لبصحتل :ىعسلا ىف اهريغ
 . مدقتلا ليبس ىف ةيناسالاب يسسسسلا ىلا امئاد ىهنني وهف
 نم روعش ريغ نع ؛ لصت ىتلاةعفادلا ةكرحلا كش رغ نم وهو
 مهافت ةياغ ةيماسلا ةيناسنالاةياغلا هذه ىلا اهب نيمئاقلا
 اهنم نوكتي ةمآ وأ ةئيه وا درفلك ريحلو عيمجلا ريخل عيمجلا
 ْ عيمجلا اذه

 ىذلا ريغ باب نم انجرخ مثجيلحلا روباو ءاجرأ ىف انرد
 اهيلعتسميقأ ةريبك ةبطصم ىناتلابابلا اذه ماما اذاف هنم انلخد
 تدعا دعاقم اهلوح نمو توصلل مظعم اهيلع ةدئام اهتحت ةلظم

 ءاقلان موقيلو «هبحصو ىناطيربلاىماسلا بودنملا اهيلع سلجيل
 نادوسلاق ايناطيرباهب تماق ىتلاةراضحلالامعأب هيف هونب ؛ هباطخ .

 فرعيالنيذلاو ء هل اودشحنيذلانيئينادوسلا نم فولالا هذه ىلع
 كردي نأ مهنم نيتئام لك ىف دحاوالو افرح ةيزيلكنالا نم مهدحأ

 ةيب رعلاىلا باطخلا اذه ةمجرت ىفام - .عمسي نأ. عاطتسا وه نا

 صاصرلا مالقأ اهيلع تعضو دضانم ةفاحصلل تدعأو

 لك لبق نم نييفحصلل تدهمامك يقص 'قرو نم"( تونكولب )و
 ملاعلا ءاحنأ ىلا ةيغربلا مهلئاسرلاسرائف .عارسالل» معلا لئاسو

 طخ قطانم ىف ىناطير ِدْلا لافتجالا اذه زابخأ اهيف نوعيذب ةفلتخملا

 ةمدخايناطيرب هب تماق ةميظعلاةراضحلالامعأنم' لمعب « ءاوتسالا

 ديفتو تكالبلا لهأ ديفت ةمدخ تناكناو » مادخل ىف ةراضحلل

 ٠ اهسفن ايناطيري

 نيدئاعهعم نمو ديول درول لبقأل يلقب ةعبارلا ةعاسلا دعبو



 نع ملاعلا لهأ هب رعشي امب رعشب ىكيرمالا كلذ نكي ملو
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 « ةلظملا تحت ةدضلملاب اوطاحأفةريزجلاب نطقلا عرازم ةرايز نم
 : هتمجرت هذه اباطخ ديول درول ىقلأو

 نازخ حاتتفاب طابتغالا ميظع نوملعت امك حابصلا اذه ىل ناك
 ىداصتقالانادوسلا ىقرتل ةريطخ :ةديدج ةوطخ ليجستو رانس
 نازخلا اهبصخأ ىتلا ىضارالا نم مسقب انررم لافتحالا ذنمو
 نم ةلباقم ةصرف نالا ىل حاتت نأىرورس ىعاود نمو * اهانظحالو

 ٠ هل نازخلا ءىشنأ ام لالغتساةعبت « ةريطخلا ةعبتلا مهيلع عقت .
 اذه ىف قفنأ ام ردقي نأ الا مويلامتام ىري ىذلا رئازلا عسيال

 ريسلا فرع ١849 ةنسس ذنمف *مادقاو ةيورو دهج نم عورشلملا
 تانونكم نادوسلاو رصم ىلاهالاريثك لمع ىذلا نيتسراج ميلو
 ثحبلا عضوم ةلأسملا تلظ نيحلا كلذ نمو ٠ ةريزجلا لهس
 ناك ام دعب هردق لمعلا اذه ردقأنأ ايصخش عيطتسأو ٠ قيقدلا
 دحاو نم رثكا دهشاو حتتفأ نآدنهلا ىف ىلمع ءانثأ ىف ىظح نم
 اهب دصق امك كاته اهب دصقىتلا ىربكلاىرلا تاعورشم نم
 ٠ داليلا ةورث ةدايزو نيعرازملا ظح نيسحت ىلا انه

 تابوعصلاو برحلا ءانثأ ىفهفوقووعورشملا خيرات نوفرعت
 هارن امك همامتا ليقاهيلع بلغتلابجو ىتلاإ ةميظعلا ةيسسدنهلا
 دراوملا نم ةحيحصلا ةدافتسالاةيفيك ىه نالا ةلأسملاو ٠ مويلأ
 . لامو دهج نم قفتأ ام ميظعنادوسلاىلاهأ ىلع اهغبسأ ىتلا
 ىذلانواعتلا ومنورارمتساب نهرجاجتلانأ ىدنع برال باوجلاو

 ةكرشلا ترربو « تامهينجلا ىمنويلم عيرو انويلم رشع دحأ ص
 عرتلا رفحو ةيعاررلا لتمعالاةرئاسب اهب ةقثلا هذه اهبتاج ند
 اسرد تغلاو « ءانث لك ءامهتود رصشي ةرمقمو رظن دمبب ىرغصلا
 مهاو . تابملطلا دنع عارزلانم ميظع دنع بيردتب امشهدم

 فلطعملا اذه ةدعاق ىلع معن ملام حيحصلا حاجنتل ليبس
 : لاق نيتسكارتسملا ىلع ىنثآ نأ دعبو
 ةنس نيرشعلاو عيسلا ىف اهلكنادوسلا ةلاح تريغت دقل



 هس إل ب

 اطاطحن' ةئس لك دادرت اهحتف ةداع!لبق دالبلا تناكف . ةريخالا

 طحقلاوءابولا نم رجت امو لئابقلابو رحتناكو <« مدقتت نأ نم الدب
 كلهتلاملاو سفنلا ىلع ةنيئامطلامدع مزالت ىتلا رورشلا رئاسو

 ةرماعلبق تناك ةعساو تاحاسمتيلغعنا كلذل ؛ لسنلاو ثرحنا

 نمبر ال مكنيب نمو ٠ ةوسقلاو ملظلا دتشاو ةرماغ ضارا ىلا

 اجحورم نابلقني نادعسلاو كوشلاىريل شاع نمو مايالا كلت ركذ

 دهشتو. مالسلاو لدعلا امهلحملحبةوسعلاو طغضلاو ؛ ةبصخ

 «هفاعضاةثالث ىلا دئذنم ناكسلاددع ةدايزيةيمسرلا تاءاصحالا :

 هنم اهعزتني نأ ةفاخم اهبحاص عجضم ضقتال ةورثلا تحبصأو
 ؛ ناءاشب ثيح نينمآ ريسلا ناعيطتسي ريففلاو ىنغلاو . دبتسم

 مامتال ىلوالا ةنسلا قو 0 .ناكم لك َق مكحلا ماظنلاو نوناقللو

 رطتني ةرذ ةميظعةحاسمو « انطق نادف فلا نونامث عدز نارخلا

 ةبانج مدعب ليفك كتذو 6م ماعنا| فه بدرأ فلا نينامث لغت نأ

 تاجاح ىلع « هعيبل نطقلا عرزب“ لوالا ريحا عورشم ضرغ
 امها ةنس دالبلا طحق ركذب نم نئثمطت ةلافك هتنئووأ بعشلا

 ةماه ةطقتو .٠ 1119 ةنسةربطخ بعاتم نم اهب قاح امو

 كانهف .15؟١ ةنسنوناقبىلاهالاقوقحةلافك ىه هبونتلا قحتسد

 حلاصملا ىف قيثو كارتشا ةكرشلاو ةموكحلاو عارزلا نيب ةكرش

 هحصاو لوصحم نيسحاجاتنال ىعسي فرط لك لعجي
 مكاحلا ركشو تاب ربدملا ىقظوم ةئنهتب باطخلا هبانح متحو

 عيمج ةراجتو نادوسلا ىلاهالعورشملا ةدئافب هبونتلاو ماعلا

 . ممآلا

 بعتمهنا باطخلا اذه هئاقلا ءانثادبوت درول ىلع حولي ناكو
 نم حابصلا باطخ ءاقلا ةعاس ناك ام لثم ىف نكب ملف . دودجحم

 هب ماق ىذلا ىنضملا دوهجملا اذه د عب رذعلا هلو . ةمهو. طاشن

 نم هي اماق ام هبناج ىلا اًئيش رد بتعي ال ىذلاو هتئيرقو وه
 المع 46 املا موي » ةلفح ىوعدم ةئامنامث نم رثكا ةحفاصم

 ةميظعلا ةبروطازبمالا ةحلصملا

 ىتلا فولالا هاه نع ففغخو «راطقلا ىلا نيدئاع انف رصناو



 الث

 اف وقص اهنكاما ىف اهفقوا ىذلا ىديدحلا ماظنلا قاطن تدشح

 اوناك .اهدارفا ضعب كلذنم دافتساف . دنجلا فقوت امك
 مهمزلاو نجلا سيح مالسلا هيلع ناميلس نأ ةلوفطلا مايا اننوثدحب
 درجم ناكف هسفنب مهبقري لظدهتناو 6« دمعلاو حافصلاب رمدت ءانب

 ناميلست امو . هبف دجلاو لمعلا ىلع مهبادل ايفاك مهدنع هسولج
 ةفيخ مهباد ىف نجلا لظ كلذ عمو هينيع توملا لبساو هتمسلج ىف
 هرمأ نع اوذش اذاف هتذخا ةنسلهنافجا ىبتلا قابطا نوكب نا
 ىلا ىوهو ناميلس نامتج لام املف . باقعلا مالا مهب لزنا

 ةيرحلا دوعب حرف دشا نيحرف اوقلطنا هتوم نجلا نقياو ضرالا
 ناش كلذ ناك . اًؤاش امبواًؤاش ثيحنوثبيعي اولعجو مهيلا
 ءلم نودصعتب اوقلطنا 8 مهنع مالفنلا قاطت ففخ نيذلا ءالؤه

 مهئيبو اننيب لصفب ناك ىذلاءاضفلا اذه !اوألميل مهناقيس
 انلصو املف . راطتلا ىلا انل صو ليش ق ةحبقن اوراض نح
 ردسعت ىتح بتاج لك نم هباوطاحأ مهائيفلا دهج دعب هيلا
 اذه ىف ماظنلا رماب نيمئاقلا ىلاءاجتلالل انررطضاو: هيلادوعصلا
 انتنواعم نع ماظنلا ةامح زجعو .:حره ىأ جره هالوت ىذلا ناكملا

 اهيدل لظ ىتلا ةجئاملا عومجلاهذه نيب قيرطلا انسفنال انققشف
 ماركا نم ةحماستملا ةيقرشلااهيلع هبجوت ام انل مارتحالا نم
 بيرفلا ةبامخو .فيضلا

 هذه هريثت ىذلا جيجعلا اذه ام !؟ جرملاو جرهلا اذه ميق
 نا ! هص .. !؟ ناشيجوةسامح ىف راطقلا بوص ةعفدنملا قئالخلا
 تاكربسمتلت اهنا ٠ اميظع ايماساضرغل اهعافدنا ءارو نم اهل
 ٠ ىنغريملا ىلع ديسلا تاكربلا بحاص

 تام هرثا ىف راطف راطقلاب هتبرع ىلا ديسلا لبقا دقف ! معن

 ءىطاومبن وك ربتد مهنكل ودحا مهتم هيلا برتق ال نيينادوسلا نم

 . نارفغلاو ىضرلا ةملك لاهتباوعو شخ ىف هيلا نوبلطيو همدق
 اهيلع مهيدياب نوسلمي اولعجو اهباوطاحا مهتيار ةيرعلا اندعص املف
 ءايلوالا نوروزب نيذلا كئلواهب ىلمتي ام اهتاكرب نم نولمتي
 ىلا تثلدحت نا كلمعلو . مهربااقم ىف نيحلاصلا



 تالؤاس

 حلاص ىلو اهلحب ىتلا راطقلاةبرع ناكللاق لعفي اميف مهدحا
 نم ناك ىلو تافر هب حبرض نمةكربوةايح رثكا ىنغرملا ديسلاك
 هللا ءايلوا نأ ايسمان نامي ىفكلذ كل لوقب هلعلو . نيحلاصلا
 دلع ءايحأ مهتوم دعب مهناو٠ نوئرحب مهالو مهيلع فوخال
 ٠ نوقزري مهبر

 , ديسلابنادوسلا نايعا ناميا ىلا« كلملا ديع » لصف ىف ترشأ
 مهتا رظن ىف ىدابلا مههوجو ىلع مسترم ا ناميالا اذه . ىلع

 عوشخ ىف نيعرسم مهلابق١نيح م هتاكر ح لك ىف ىلجتملا
 ناميالا اهلك ةرظن ريسك فرط نمزورظنيو هدب نولبقي لالجاو
 لها ةماع ناميا امأف . ءاعدلا نسحو ىضرلا ءاجوو لالجالاو
 ةروص قىلجت.و ةفعاضم افاعضاك لذ قوفيف فيسلاب نادوسلا

 مهنمةعامج ىنيعبتيأر ٠ ةدابعلانع اريثك دعبتال دبعتلا نم
 تنكو . اهتئطو ديسلا مدق نالديدحلا ةكسلا ةبرع ملس لبقت
 نوكي نا هيلا الهتبم ةبرعلا لوح دشاحلا عمجلا اذه عمست

 ليبس ىف مهرمأ ديسلا نأ ولو , ةرفغملا ىف هللا دنع هل ةطساو
 مهنا ولو . ةملك هل اوفلاخ الوارما هل اوصع امل مهرما ام كلذ
 ديري هيلع اولتتقال دحاو طيخبديسسلا ءادر لضف نم اورفظ

 . هكالتما عطتسي ملنذأ هسملب نأ وأ هل نوكي نا لك

 ةدشاحلا فولالا هذهف . هلاقع كف ناميلس نجح اذه ! رظنا
 افص هنم ةبرقم ىلع فطصت اهلك هذهو . افحز راطقلا وحل فحزت

 نودهاجي مهنامياقةسامح مهريغنم دشا دارفا ءالؤهو . افص
 مهموجه نم انل ذقنمالو . اتي رطديسلاةبرع ىلا مهسفنال اوقشيل
 رفمالو . هئاضر ىلع مهصرح طرفو ديسلاب مهناميا الا انيلم
 مهفلخيف راطقلا قلطني نا ىلا مهتاوعد جيجع عامس نم انناذآل
 . ". هءأرو

 .. ريبكتلاو لئيلهتلاب تاوصالاتعفتراف « راسطقلا قلطنا

 قلطنال ب الك . مهريبكتو مهليلهت دنعاوفقو اعيمج مهنا تبتسحفا
 مهباقيسسو ديسلا ةبرع نيذاحم راطقلا نوقباييس مهنم ةعامج
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 الخلا نم ىدعأ وه نم مهنم لعجت ةئيتملا مهباصعأو هيفا

 1 بسعتال لاق . نامبالا انباع نادوسلا ةموكحب ريبكلا
 انعمو السك طخ حاتتفال ةنسةرشع سمخ وحن نم انبهذ دقف

 لوا راطقلاب اوطاحأف رمالاب ميلق الاكلذ لهأ ملعو . ديسلا

 ءاسنلا فتحلا هتابرع مهدروتنا ننشخبيال مهميلقأ هلوخد

 ديسسلا نم نوسمتلي نيللهم نيجانم هيب اوقلعت لب « هريس
 نا ةفاخم انيوهلا ريسلل راطقلا قئاس رطضا امم هتاكربو هءاعد

 ةدع نإرخأستم كلذل انلخدو« ةحراصلا حاورالا هذهب بهذي

 لافتحالا ةماقأو راطقلا لوخدل بورضملادعومللا نع تاعاس

 هرادىلا اولخد اذا نولازبام مهناىديساي تملعولو : رخآ لاقو

 ىلع افحز هيف وه ىذلا وهبلا ىلا اولخد موطرخلاب

 ةرظن مهنم هل عفترتال ضرالا ىفةثباث مهنويعو مهتئاقيسو مهبديا
 تملع ول مث ٠ ىنيدلا هناطلسو ميظعلا ديسسلا ةناكم تردقل

 عمطيالو هيسايبس ةوعدل ىنيدلا ناطلسلا اذه رخسبال هناكلذ عم

 تربكاام قوف هردق نم تربك ال هدالب مالسلا دوسي نأ الا :ىش ىف

 اميظع الضفو هنكح هللا نم ىتوا هنا تملعلو

 ىلا ءاشعلا ماعط لوانت دعب اندعوهقالطنا ىف راطقلا نعماو

 ىلا دعصف + ىندم داو انغلب ذامونلل انتدع دعنل اناو ٠ انعداخم

 نادوسلاب نيميقم نولازيامنيدلانيبرصملا نابشلانم هعامج راطقإا
 ىلا مهعم لزنا نا ىنولأس هيحتلا لدابتدعبو + ىعدخم ىلا اودصقو
 اذهو ٠ عامسالاو راظنالا نع ننديعب نوكنل ةطحملا فيصر

 ىلريسلا لتق ذنمف ٠ لبق نم .هيلا ترشا ىذلا رذحلا رهاظم ضعب

 ىرصملا شيجلا جارخا هلتق ىلعارتلكنا تبترو ةرهاقلا ىف كاتس

 نيميقملا نييرصملاةطاحاب نادوسلا ةموكح تماق نادوسلا نم

 درمتلاحور نادوسلاى ف اوريثي ناةفاخم ةديدش ةباقرب هعوبر ىف

 ىندم تاو ىف ىب وطاحا نيدذذلا ناسشلاءالؤه ناىلع .٠ نايصعلاو

 اليم دشا اوناك مهتلباق نيذلانيريثكلا لنييرصملا نم مهريغك

 يها لعلو ٠ ةدع بايسالة شئاطةك رح 131١ 1ةنس ةكرح رايتعال



 سه ملا بت

 نم نيد رصم ا طابضلا نم نوريثك هاتاام مهرظن ىف يابسالا مده

 ةوعدلا رشن ترسبو لنيينادوسلا ىضر مدع ىلا تدا تافرصت

 نم اوورام خليم ىردا تسلونادوسلا ىف ىرصملا مكحلا دض
 اونوكي مل مهنأب طابضلا ءالؤهنومهتب اوناك مهنا الا . ةحصلا
 ليللا نم افرطو راهنلا نوضقي اوناك مهناو مهتاوهش الا نوفرعي

 موعطملا اهنم ءاوسو ذاشلاو ىعيبطلا اهنمءاوسءاهئافيتمسسا ىف

 هيرصملا هموكحلاو ماوق مهتلا هذه ضعبل نوكي دقو ٠ بورشملاو
 ريزولا ماقم هل لجر نادوسلا ىف اهنع ابئان نوكي نأب نعت مل
 لقالا ىلع نادوسلا ىف نيذلا نييرصملا ىلع ةهناطلسو

 اوثدحت نيذلا نييرصملا نابشلاءالؤه ىوكش نم ناك كلذك

 رصمب نيدوجوملا نيينادوسلا ضعب نا ىندم داو ىف ىلا

 ىف ددرتي ءانئثب مهننسلا جهليام مهيلع نييرصملا فطع نم نوقليال
 ةوخالا فطاوعىلع ةيقيقح ةلالدلديو نادوبسلا بناوح فلتخم
 اهنتماو طباورلا قثوأب لصتملابعشلا اذه ءازحانيب ةقداصلا

 اهتمعنو ةايحلا هيلع غبسي ىذلا لينلا فافض ىلع ميقملاو

 مهركشا و مهتركشةوافحب ىنوعدو نيذلا نايشلا ءالؤه تكرتو
 ىلا راطقلا داع مث * راطقلا ىق ىعدخم ىلا تدعو اهيلع مويلا

 ىف انظقيتسا ىتح اماين اهيفانيقبو انعجاضمىلا انيوافهقالطنا
 ةدوعلل انايهتو انراطفا انذخأف٠ موطرخلا نم هبرقم ىلع حابصلا
 نادوسلا عوبر انترداغم ىلع نيتيقابلا ليتليللاىوأن انقدانف ىلا



 |ةيساف يشم |
 ىلع َمئاقلا نازخلا اذهل ىمصرلامسالانالاحبصأ «رانسس نازخ»

 نيليئلا نيبةعقاولا ةريزجلا ىضارآىرل ههايم زجحت قرزالا لينلا

 ةمساحةيمسر ةفصب هيلع علخي ملمسالا !ذهنكلو «* قرزالاوضيبالا
 نازخهنومسي نوريثك ناكف ذئمويىلا امأ ٠ هصحاتتفا ةلفح ىف الا

 مسساي ناوصا ناز ىمس امكهدنعىنب ىذلا دلبلا ماب راوكم
 ةفيرط ةياكح رانسىلا راوكم نممسالارييغت نع نوكحيو + ناوصا
 ةلئاع راوكم نأ كلذ ٠ اهتحصلفكأ نأ ريغ نم انه اهيصقأ

 تقلطأو ةهجلاتنطوتسا نادوسلاقطانم نم ةقطنملا هذه ىف ةريبك

 ةلئاعلا ىلعرهدلا ادع نا ناك مث٠هب رقتسا ىذلا دلبلاىلع اهمسا

 ردت ىلع ةموكحلا ةنوعم سمتلباهئانبأ دحأ يبهذو اهلاح روهدتف
 هذه رريبت ةمدخ نمةموكحلل هلهأوا وه مدق امع لثس املو : ردقلا

 ىسدنهلا لمعلا اذه ىلع انتلئاعمسا قالطا ىفكي » : لاق -ةنوعملا

 ضفرباوجلاناكف «ءايناطيرب ركذوةموكحلاهذه ركذدلخي ىذلا ميظعلا

 ةيريدم ىلا امدنع عقاولا ةيرقلانم نازخلا ةبسن رييغتو ةنوعملا

 اهلالخ مئاقلا رانس

 اهتماقاب داري ىتلا ىربكلا ىرلالامعأ نم دحاو زانس نازخو

 رحبلا ىف : عيضي !هنمربكالا مشقلالازي امف ٠ لينلا هايم طبض

 ةبيرسقلا ةندفالا . نييالع ىرل هنعافتنال!ناكما عم طسوتملا ضيدالا:

 .اهل هايبملا لويضو. .مدع الول ةعروزلت ةحلاصلاو ليتلا نما

 ةينادوسلاوةيرصملانابتجوك' : ماق نأدعب الا وانس .لازخا هيشي ملو



 مث -

 ىرخالا ىرلا تاعورشم رئاسزعو هنع ةضيفتسم ثحابم لمعب
 ةرد#ا ضرأ حالص غلبه ةفرعللةريثك براجت تيرجأ ام دعبو
 سديرالك سلا نطق عون نمةليوطلا ةليتلا ىذ نطقلا ةعارزل
 نادوسلا ةموكح تمدقأ براجتلاذلصه تححن املق ٠ ىرصملا

 هحاتتفاةلفحان رضح ىذلانازخلا ءاشنا ىلع

 ةيرصملا لاغشالا ةرازو راشتسمنتسراج مسيلو رسلا ناكو
 ةنمس ىف ايعانص ةريزجلا لهسىر ناكمال رظنلا تفل نم لوأ

 لصنق رمورك درولل ١5-١9 ةنسادمدق رد رقت ىف هدبأو 2 ١8568

 ةعارز ةزكف تناك تقولا كلذىلاو ٠ رصم ىف لارنجلا ايناطيرب
 ذيذل لايخ ىلع ديزت ال ةريزحلاىضارأبةعمسساو تاحاسم ىف نطفلا
 نكت مل نطقلا ةعارز نأ كلذ*٠ ءاجرلا نيعب زيلكنالا هيلا رظني

 رانسرازىدلا هيسنوبويسملا ىوردقق ٠ نادوسلا خيرات نع ةبيرحغ
 ةئام اهب دجو هنأ 8 ةنسنافرب ىد سوي رفاز رشمملا عم

 قفتا نأ دح ىلا نطقلا ريدصتىفمهتراجت ةجئار ناكسلازنم فلأ

 ريمأ ىلع قلطي ناك ىذلا بعللاوه كلذو  قرزالا ناطلسلا
 ىلع ةشبحلا كلم عم  قرزالال] ينلا ىلع ةعقاولا ةقطنملا هذه
 ةشبحلا دودح دنع اجلش ىف هنع ةباينلاب طباض ءاقبا

 نيرطش اهماستقاو رداصلانطقلا ىلع دئاوعلا ليصحتل
 ناز ىذلا راكرب ىور كلذك . ارطش امهنم ريمأ لك ذخأي

 نومدلا ناك راتس تارداصمهأ نا ١481١5 ةنسىف ىدنش

 ىمرجبو رائسؤف نطقلا عئاصمنأىور امك « نطقلا نم عونصملا
 ةيلامشلا ايقيرفا نم ربكالامسقلا نومت تناك ىتلا ىه
 تروهدتو نادوسلا ىف تطحناةعانصلا هذه نا ىلع . سبالملاب
 ف ةيوديلا ةعانصلا اهتمحازموابورواىف ىربكلا ةعانصلا مايقل
 اهماماءاقبلاىلع ةيوديلا ةعانصلاهده وقت مل ةمحازم قاوسالا
 ىلع قلطاو بوبحلا ةعارز ىلانادوسلا بلقنا كلذل . الب وط

 تداعتسا املف . ةفاك نادوسلا بوبحنزخم هنا ةريزجلا لهص
 نطقلا ةعارز تناك ىدهلاةروثدعب نادوسلاةيرصملا دونجلا



 سام -

 ةلاضلادشأ ةليئض تثحبصا و. هيف تروهدكت دق ه«تعانصو

 لينلا هايم :طبسض قاكمأ نعهريرقت نتسراجرسلامدق انو
 191.5 ةنس ريمسديف نادوسلآةموكح تدب ةريزجلآىرل قررالا
 تكشنا ىتلا فارطالا ىمارتملالهسلا اذه ىضارا ةحاسسب
 ةنسق هنم مظعالا مسقلا ها ىح اهلمعب ةمئاق ا هذهل

 0 هَ تلصوو !؟ .ةتس ىف هيف لمعلا تادب رائسو

 ىتح اهبونج نم ةريزجلا ضراهي تقرتخا مث 1419 ةنس ىف
 ةدنب ىلا هجن ضيبالاو لينلاءىطاش ىلع ىتسون# ىلأ لصو
 نطقلا ةعارز ةبرجت ةموكحلاتادم ءانثالا فو - ضيبالا
 ىلع ةبيطلا ةدلب دنع تابملطتطحم )١19! ةنم ىف تماتاف
 اههايم لخت يتلا عرتلا ترغح وقرزالا لينك ىبرفلا ءيطاشلا

 - كلذ دمعي تدبز نادف فالاةثالث ىلغتل هذه تايملطلا ةطحم نم

 هذه مايقلا ىف نادوسلا ةموكح تلهعو ٠ فالآ ةسمخ ىلا

 ةقباس نم ةباقنلا هذهل ناك افنادوسلاةعارزتباقت ىلا براجتلا
 . موطرخلا لامش ىف باد زبنطقلا ةعارز براحت مايقلا

 انهاعنف . 1119 ةنس ىف ارهاباحاجن ةييطلا ةيرحت حاجن آذبو

 ناكو . لالغتسالا قرط حلصأى ريكفتلا ةروره ىلا حاجنلا
 ٠ رصم 2 لاردجلا ايتناطب رب يسصنق دموي رلشتك درول

 ةلوئسمنادوسلا ةموكح نوكت نآىلعقافتالا متآو رمالاف طسوتف
 ةباقنزوكت ناو اهيف نطقلا عرزي ةيحان لكق ىربكلا عرتلا نع
 عورشملاةرادانعو ىرغصلأعرتلا نع ةلوكسم نادوسلا ةعارز

 نوعرازملا موق ناو مهل ةمزآللالاومالاد نيصعرارملا دانمأو هلك

 ةعارزلانم جتانلا نطقلا لوصحمعزوب ناو ىضارالا لمعلاب
 ىف نيرشعو سمخو ؟موكحلت هنمةثأىف نيثآلثو سخ ةبسنب
 نوكت امك عرازملل نوكت ةيقابثاةنام لأ ىف نوعبرالاو ةكرشلل ةئاملا
 . ضرالا»هجتنت يتلا تالصاحلا رئاس هل

 دوول ةرابؤ رئآ ىلعو 4 ! 5! ةتس « اهتيع ةنسلا هذه ق

 ةبرصملا ةموكحلا لاجر نم ىرلآ يف نيينفلا عم ناهوسلل رنشنت



 -ملمعد

 هرادصاديرأ ىذلا ضرفقلا نامض ايرصماةموكحلا تضفر نأ دعيو

 عورشمحاجنو رائس نازخ ةماقالتاهينجلا نم نيبالم ةئالث عليمب

 ةيزيلكنالاةم وكحلاىناطيربلا نام ربلا رقأ ةنسلا هذه ىف « ةريزجلا ىر
 ءاتبلةيديهمتلا لامعالا تدب كلذىلعو ؛ ضرقلا اذه نام ىلع

 برحلانأ رين تبش امدنع تفقوااهنكل ٠ 13518 ةنس ىف نازخلا
 ها ىرشكلا

 اهنال ضرقلا اذه نامض كاذ ذاةيرصملا ةموكحلا تضفر دقو
 زجم' ادادس نادوسلل هتعقدامدادرتساأ ىف افيعض لمالا تاو

 ةسايسسلا نالو ؛« تاهينجلا نمانويام رشع دحا علب امي هتينازيم
 نادعب نادوسلاب ارتلكتا راثثتساىلا اهليم !رهاظ ناك ةبزيلكتالا

 اهنع ابلام لالقتسالا نم هنكم املاومالا نم هل تمدق رصم نوكت

 نا ردعلا نم كلذ نع ةيعيرشتلاةيعمجللو ةموكحلل ناك امبرو
 نيبالم تناك ةبقاعتملا تاونسلا ىفنادوسللرصم اهتعفدىتلا لاومالا
 رصم هبعفدت نأب ىهتش دق ةريزجاا|ضرقلرصمنامضو . .ةدع
 ىلع رمالا رخآ اهتدئاف دوعتل كلت ىلا نيباللا هذه فاضتف
 ريغ يآر مهل ناك نييرصملا نمةفئاط نأ ريق . اهدحو ارتلكنا

 رصم طب ري ىلام وأ ىمدنه لمعلكنا نودقتعي اوناكو . يأرلا اذه
 زاكترا ةطقن نوكيو نادوسلاىف رصم ةجح ىوقي نادوسلاب
 ىلا نوبهذيو لينلا هايم فيرصتاهديب كسمت نا ىف رصم ةيولرال
 نال دادعتسا ىلع تناك نادوسلاةموكح نا نواوقي ذا اذه نم رثكا
 مهنكلو ةريزجلا لهس لالغتسا ىقنيعرازمو اكالم نويرصملا كرتشي
 ةموكحلا ترهظا امك كارتشالااذه نع امات اضارعا اورهظا

 نادوسلا لالغتسأ ىف اهل نوكينا نع ةبغرلا لك ةبغرلا ةيرصملا
 5 يأر وأ دب

 رصمزكرم ناك امبرو . احيحصلاقي ىذلا اذه ناك امبرو

 ضرق تنمض ةيرصملا ةموكحلا ناوا مويلا وه ام ريغ نادوسلا ىف
 ةتسىلانييالمةئالثنمىلوالابرحلاءاهتنادعب ديز ىدلال والا ةريزجلا
 اميرو . نارخلا ةانب مامتال ةمزاللاروجالاو تاماخلا راعسا عاقترال



 ت-رمضكس

 لهسلا اذه لالغتسال اوبهذنييرصملا نأ ول اقح ريخلا نم ناك
 نادوسلاناب يتمتع المت اقيقحتاكاذب اوققحو فارطالا ىمارتملا

 ىذلا اذه نكل .٠ مهنع .ةلصفل لوس دلك مهل ىعيبطلا رحمملا وه

 ارحلا لبق حوضولا اذه لثماحض'و نكي مل مويلا هتحص ودبت
 زيحو © رصم ىف قلطملا ىلعفلاناطالاةبحاص ارتلكنا تناكنيح
 نوقاخي نادوسلا ىف اهتاطلس نم مه رذج ةدش ى نويرصملا ناك
 ىرحالابوأ 4 ذلموب هتموكحل ناك كيذت . ةوطخ هوحن اومدقت نأ

 ةيرصملا ةموكحلا نامض تضفرىتلا ةيعيرشتلا ةيعمجلل ناك

 "  رارقلا اذه نعرذعلا لك رذعلا ؛« ةريزجلا ضرق

 تمدق اف ذرب زجنأ لهس لالغتسا ىف كارتش الأ نع نذا 2 تحنت

 رقأو لالغتسالا اذهب دارفنالا ىلعرتشتك درو عيجشتب ارتلكنا
 ءىدبف ةريرحلا ضرق ةئزيلكتالا ةموكحلا ناض ىناطي ربلا ناملربلا

 برحلا راذ ترعتسا مث ؛« رابس نازخ ءاشنال ةيديهمتلا لامعالاب

 قى رأرمتسالا نم عنمب مل اهفاقبانكل . لامعالا هذه تفقوأف

 دعب اصوصخ :ةك.دج براجتءارجاب نادوسنا ةعارز ةباقن مايق

 ةثامثالث رانس نازخ اهيورب ىتلا ىض ذارالا ةحاسم نوكت نأ ىرقتام

 ةروكذملا ةباقنلا تاأشنأف . ماع لكىف انطق اهثلث عرزب نادف فلا

 فالآةتس ىرل تاكرب ىف ةديدج تايملطةطحم 19115 ةنسلئاوأىف

 ىف ناثف ...١96 ىرل ىرخاةطحم كلذ دعب تأشنأ مث . نادف

 ةعبارقطحمو ©« 1951 ةنس ذنماهلالغتسا تآدب شوحلا ةيحان

 11؟؟ ةنس ذنم اهلالغتسا تاآدبنادف فلأ نيثالتىرل ونلا ىداو ىف

 ةرذ ثلشلاو-انطق ثلثلا ةعارزةدنياق ىلع لالفتسالا اذه ناكو
 ةرودلا ةدعاق ىلع ىأ . عوزريفب ىقابلا ثلثلا كرتو ةيبواو

 ةيتالثلا

 ءاشنا نم: نادوسلاةعارز ةباقث الونادوسلا ةموكح ةباغ نكت ملو

 كدقف .٠ نطفلا ةعارزا براجتب مايقلاد رجم هذه تايمنطلا تاطحم

 نطقلا ةعارز نكل . 5)11 ةنسذنم ةيفاك ةبيطلا ةبرجت تناك
 ٠ لبلق ريغ نمزبىدهملا ةروث لبق نادوسلا نم ترئدنا دق تناك

 ىف كارتشالا اوضفر نطقلاةعارز ىلع نوبردملا نويرصملاو



 سه امال -

 ءاسشنا لامعأب مايقلا رارمتسابرحلا تلطع دقو . لالغتسالا
 فرظلا اذه نم ةدافتسالا ةباقنلاتارو ةموكحلا تأرف . نازخلا
 ىلاها نمو زيلكنالا نيشتقملانم نكبمم ددع ريكا بيردتل
 مايقلاىلعاي يجينلا ريغو ايريجينلانم هيلع نيدفاولا نمو نادوسلا
 عرتلا تناكو نازخلا ءانب متاذا ىتح اهتيقارمو ةعارزلا هذهب
 مت ددق عورشملا ف تدعأ ىتلانادف فلا ةئامنالثلا ىف تاوفلاو

 ةعفد انطق ثلثلا نم برقباموأ اهتلث عرز نكمأ اهواننا

 نيذلا نيعرازاأىلاهالاو نيشتفملا زيلكنالا ءالؤع ةفرعمب ةدحاو

 ةباقنلاو ةموكحلا رظن دعب نمزلاتبتا دقو . هتعارز ىلع اويردت
 رثا ىلع انطق نادف فلا نينامثةعارز تنكمأ دا ياشلا اده ف
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 نوكتي نأ ةبادبلا ذنم ررقت ىتلانادف فلا ةئامثالثلا هذه امأ

 قرزالا لينلل ىبرغلاءىطاشلا ىلعدتمتف ةريزجلاىو عورشم اهنم
 ارتموليك نيسمخو ةعبس_ دعب ىلعهللادبعجاحلا هبرق دنع هئدتبم

 ىف سانلا ىسن دقو ) . نازخلاءوقي ثيح رآوكم ىلامش ىلا
 ةفورعمةطقنلا هذه تحبصأو هتلادبع جاحلا ةبرق مسا نادوسلا

 ىف رمتست مث . ( نيسمخوةعبس وليكلا مساب نيسدنهملا دنع
 ةسمخ ىدم ديدحلا ةكسورهنلاةاذاحم ىلع الامش اهدادتما

 برغلا ىلا قرشلا نم اهضرعفلتخيو .٠ ارتم وليك نينامثو

 ريسيو . أرتم وليك نيرشعوةسمخو رشع ةعبرا نيب
 نئمطملا لهسلا نم ةعطقلا هذهروصتت نأ داعبالا هذه كماماو

 لينلا ةيذاحم تابقعلا نم ةبقعالو ىبرلا نم ةوبر هيلع موقتال
 الا تسيل اهنا كلذ بناج ىلاروصتت ناو « بصخملا قرزالا

 امهير نكمي ىتلا ىضارالا لت نم ءازجا ةرشع نم اءزجح
 نييالم ةسمخ نم نادف نيب المةثالث غلبت ىتلاو تاعورشملاب

 ايخا روصتت ناو . ةريزجلالهس ةحاسم عومجم ىه
 ىه اهو “١91١ ةنس تررعتنادف فلا ةئامثالثلا هذه نإ

 ةييفاك ريغ نآلا اهارت نادوسلاةعارز ةياقنو نادوسلا ةموكح



 سا قا

 ب ١658 ماع الا اهعرزب اديمل اهنا عم ةيعارزلا ةجاحلاب
 0 : 1 ٠

 ةريزجلال هس ىمارآ نم اهريغكك نادق فلا ةئامثالثلا هذهو

 لب . اهل اكلم نآلا تسيل ىهونادوسسلا ةموكحل اكلم نكت مل

 رطملا ىلع اهتوعرزي اوناك نيذلانادوسلا ىلاهآ كلم ىف ىه

 بوبح نزشخم  انفلسامك ب ةريزجلا تلعمج ابوح

 جتنيال ةريزجلا عورشم ماظن .:اةموكحلا تأر دقو . نادوسلا

 نم تاأرو . اهكالم فل تحتئىغارالا هةه تيقب اذا هتارمث

 ىلاهالل نوكت نأ نم عورشم ا حابجتل دبال هنأ ىرخأ ةيحافن
 ةنس نيعدرأ ةدمل عورشملا ىضارات رجاتساف .٠ هيف ةيدامقحلصم

 ىضمارالا ترتشا امك نادفلا شورق ةرشع ىونس راجيب
 ةماعلاعفانملا نم ةيسيئرلا عرتلاريمغو ةيسيئرلا عرتلل ةمزاللا
 دق ىضارالا هذه ةحاسم تتاكاو . نادفلل دحاو هينج نمتب

 اهركذيلبق نم انهون ىتلا ةئيهلاةف رعمب اقيقد اديدحت تددح
 مهئامسأب ىلاهمالا كالمأ تلج. :و351١؟ةتس ىف اهلمع تمتا ىتلاو

 ةده: و8 اعارق ريثتال ةموكحسا نيدو مهنيب ةلماعملا تناك دقف

 ةهجلا

 مهيضارأ ةموكحلا ترجاتسا نب ذلا ىلاهالا ءال وه نا ىلع

 اهقاث ودي ىذلا راجبالا فهبناج ىلا مهل نوكي نا بحي

 ىرخا ةحلصم نطعلا ةعارزبضرالا تلقتسا ىتم اليخ

 تلحدفو .٠ مهيلع عقو اغيح زاثنو رعشب 2و نورمذتيال مهلعحت

 اهتلادعىلع مكحتو اهارت ةروصبةلاملا هذه ةيأقنلاو ةموكحلا

 ٠ « وب زجل ىر مظت فيك كل فصن نأ دعب

 ىتلا ةموكحلا ةرايح 3 زِدآناَدَق فلا ةثايثالثلا تحيصا)١

 ةرئرزجلاةعرت ىذاحت نامف .فاةقمتالثلا_ ةذهو ٠ اهترجحتسدا

 هدع ةباقنلاو .ةموكحلا تمنيددهفو . انيح اهب طيحتو انبح
 رشع ةبسسخ .وجن غلبت اهنم لكةمطق ةرشع عسن ئلا ةحاسلا
 رمنو .٠ ةيعيرم تاحاسم.ةمدف لن تكتمسسق مث نايف فلا

 .امو ةداصحاوأ يك نيبو ةزيزجللاةعرب .نم ةفخآلا #ةيسيئرلا عرتلا



 س مك سلا

 نع ضرالا ىورق عرتلا هله نمو . رتم !١ه.. وحن اهدعب

 لالغتسالا ى عرازلاةردق نأ ةموكحلا تار كىقو
 ةتدفآ ةرشع امنم عرزي انافق نيثالث ىف لمعلا ودعت نأ نكمب

 ٠ ةعارز ريغب ةيقابلا ةرشعتاكرتيو ةيبولو ةرذ ةرشعو اتطق
 هدب هيلع لجرلا عضب ام ةدحواتأدق نيتالثلا هذه تلنمج كلذ

 ىلع نولضفي نويلدصالا ضرالا كالمو .٠ ةريرجتا ىضترا ىق
 انادف نيثالث ىلع هدب عضب كلام لكف .٠ لالغتسالا ىف مهاوس نم

 مهريجات ىف اوئبغ مهتاب كالملارابك رعشي ال ىكلو . هضرا نم
 حارتقا قح كلاملل نوكي ناةدعاقلا تلعج ةموكحلل مهيضارا
 .هكلم نم ةموكحلا هترجآتسا امرئاس نولغتسي نيذلا صاخشالا
 امو . ىبرقلا ةلصب هب نولصتي نم حرتقيب نايحالا بلاغ وهو
 لحم الف ةحلاص نيعرازلاءالؤه نع نيشتفكلا ريراقت تماد
 اهتولغتسي ىتلا ضرالا نع ممهئالجآل

 ىلوالا براجتلاب تماق ىتلا ىه تايملطلا تاطحم نأ ىلا اترشآأ

 ىتلاو 4 هتاودآو لالغتسالا قوطىلع نيعولزملا بيودتي تماق امك
 نا دعي 1118 ةنسم ىف نازخلاءاني مت نا ىلآ كلذك ترمتسا
 انرشاو 5 #1418 ةنص ىف هيف ةيديهمتلا ىلوالا لامعالا تادي
 اف ةيقلعلا .برحلا نالعا رثآ ىلععتفقوا لامعالا هذه نا ىلا كلذك
 ىذلا ىئرئثسلا ويسملا داعب رحلا هتنهتنا املف . 1416 ةنص

 نكل . ءكشنالا لامعا رشاييعورشملا هيلا ةموكحلا تلكو

 باسحت لمعلا ىف رمتساهنا ىلع . ةيقاك ريغ ءانبلا
 تار ءانثالا هذه فو . ليلق يغامسق 4م رشابو ةموكحلا

 ةروص 4 ةروصقا هذه ىلعءاشنالا ةطخ نأ نقدوسلا ةموكتح
 ةموكحلا تررق املق . هتاقتناباهظهبتت « ىراجلا باسحلا

 ءانب لامكا حرط نييالم ةتس ىلانادوسلا ضرق عقر ةيناطيربلا
 هدالوآو نوس رب تالحم ىلا عاسرو ةصقانلا قق وانس نارخ

 نيذئا مهو < 1311 ةنس ليرباقنم هيف لمعلا اوادبق نكتب



 د 4. هم

 نا انركذو . هقوف رحت نيحنارخلا فصو ىلا انقبسو
 ةكس طيرش اهيلع دم ارتم ؟؟2©. علب ءامصلا طئاوحلا هعمو هلوط

 نآلا تيثنو . السك ب راوكم طخ ءاسشنال ادادذعتسا ديدحلا

 مركت امك اهيلع انعالطاب مركتو موطرخلاب رصم ىر شيتفت لامعا
 عورشملا اذهب ةصاخلا تامولعملا نم انيلط ام ىلع انفئاقاب

 ءاضفالا نع رذتعا دق ناك نأو .٠ ءايلوالا لابج عورشمبو

 هب ءاضفالا حمم ست الهتفيظو نأ ىار امب انل
 ليئلل ف رصت ربكأ رورمب حمس عاستاب ةلومعم كدسلاتاحتف

 تاحتقفلاو ةيناثلا ق بعكم رثم ١ه... وهو هدايزو قرزالا

 ب ©: ىتالاك

 لك ضرعو مل. اهدنت عوىلقفسسلا تاحتفلا  الوأ

 لمعيبو 55 و ؟ بتعلا بوسلئمو4 و ٠6 عافتراو رتم ؟ ةدحاو

 ٠ ىراخب شنو ةطساوب حتفتديد ح تاباوبب ةنزاوملا اهيلع
 قوف ؟ ىهو فيفختلا ثاحتف ىمستو ايلعلاتاحتفلا  ايناث

 رتم ؟ اهعافتراو رتم #” ةدحاولك ضرعو ىلفسلا تاحتفلا

 ىقف' امغ باشخا ةطساوب ةنزاواااهيلع لمعي تاحتفلا هذهو

 ديلاب بلهب عفرتو
 ؟. هيلاع ةئنيملا تاحتفلا نمةيق رشلاةهحلاب دحوب  انلاث

 ةحتف لك ضرعو ل ةيبرغلاةامهجلا ىف اهلثمو ايلع ةحتف
 بوسنتمىلع ايلعلاتاحتفلا مومعبتعو  رتم ؟ اهعافتراو رتم ه
 ىقفا امغ باشخاةطساوب لفقتو حتفتو 4179و ؟

 : هغبرفتو هولمونأرخلا ةعس
 ة؟.وال وهنازخالا مامأ هايملاهيلالصت بوسنم العأ  الوا

 بعكم رتم نويلم1؟556 بوسنلملا اذه ىلع نزخبو

 مامأ بوسنم نوكي هنس لكنم ويلوي نوأ ىف  ايناث
 ةسمخ ةدم ىف اسيجب ردتعفنت ريو 4169و 5 ىلع نازخلا

 ةري زجلاب نطقلا ىرل هايم ءاطعال 5١7 و ؟٠ ىلا ام ور رثشع

 ٠ ربمفون لوأ ىلابوسنملا اذه ىلع هأيملا ظفحتو
 هايملا بوسنم عفيرب ريبمسدىلا ريمفون لوا نم  اشاف



 كاس

 . رباني 18 ىلا بوسنملا اذه ىلع ىقبيو ١٠55و ال ىلا ايجيردت
 عاملا نم اهتاحايتحا ةقفاك ةريزجلاذخأت ربان 1١8 نم اعبار

 ىف قرزالا ليلا ىف نوكيىذلا فرصتلاو مامأ نوزخملا
 وه امكنازخلا فلخ رمي ىعيبطلا رهنلا فرصت ىأ صريصورلا
 . هيلاع نيبملا بيترتلا رركتب ثيح ويلوي لوأةياغل ىرصملا رطقلا تاجايتحال

 ذنم نازخلا ىلع زجحلا قفصاخ ماظنعبتا دق # ةظوحلم

 رطقلل ررض اهنم لصحي نأ نكميويلويىف ةريثك هايمذخا مدعل نمز
 ىلع نازخلا مامأ ظفح مت ماعلا اذه نم ربمسيد لوا ىفو ىرصملا
 1؟.و ال ىهو ةبولطملا ةجردلا

 * ةريرجلا ةعرت
 رستم ؟ ةدحاولا ضرع ةحتف ١64 نع ةرابع ةعرتلا مف الوأ

 تاحتفلا هذه نم 4١١ و .١ بوسنمىلعبتعلاو رتمهعافتراو
 تاباوب ةطساوب ةنزاوملا لمعتو «ةحلسملاةناسرخلاب ةلوفقم عبس

 ٠ نيلجرةطساوب رادب ىشنوب عفرت ديدح
 رتم؟روم اهب هايملا عافتراو ارتم؟" اهعاق ض رع ةعرتلا  ايناث

 ىهو ةيلاحلا ةحاسملا ىرل فاككندو وليكلافىتنس ا/ هرادحناو
 مامزلاةدايز دنع اهعيسوتب حمس ةعرتلا حاطسمو نأآدق #ثء.ء.ءي.ث

 اهمامأعرفتيو هال وليكدنعةعرتلاىلع زجح رطانق لوا  اثلاث
 ادبياهدنعو ةعرتلاب هايمافيفختل لينلا ىلع فرصمو عرت سمخ
 ةحارلاب ىرلا لكو ةريزجلاب ىرلا

 عرت ثالث اهمامأو الال وايكدنع زجح رطانق ىناث  اعبار

 11 وليك دنع ىرخا زجح رطانق مث فيفختلل ليئلا ىلع فرصمو
 166 وليك دنع مث

 ةريزجلاب اهتعارز روقملا ضرالا
 ةرذ نادف كة. و نطق نآدف فلا نيناسمث ىر مييقهقو

 ةنسحاهتلاحةعاررلاو اييولفالا ةرشعو

 كرتتو ًالوقيو ةرذ اهلثمو انطق فلا ةئام عازب هنآ وه ررقملاو :

 اروي نادف فلا ةقم



 تاك تف

 نادف نويلم ىلا مامزلا ةدايزب ناحمسي
 ْ د دع د

 قلعتي اميف تاليدعت ةركذملاهذه فام ضعب ىلع ارط دقو
 اهيلاض رعن ىعيبطلارهنلا ف رصتل رصمةجاحاهيف ادبت ىتلاخيراوتلاب
 نازخلاةعس نا امك . ةفاك ليئلاطيض تاعورشم نع مالكلا نيح

 . بعكم رتم نوسيلم م .اهلا نيبت ىلوالا ةرملل هّنلم دعب
 رحبلا هايم عافترا ىلا ةنراقمابةروكذم اهيف ةروكذملا بيسانملاو
 حمسي هنوكو ةعرتلا حاطسمنعدروام امأ . طسوتملا ضيبالا
 نزخل عمتي نارخلا نال كلذم مامزلا ةدايز دنع اهعيسوتب

 ةيلاحلاةحاسملا فعض ىأ نادفزويلم فصن ةعارز ىفكت هايم
 تاحتف نم ةناصرخلاب ةلفقلاتاحتفلا عبسلاو . اليلق الا
 هل ةمزاللا هايملاب رادغمااذهاهدادمال ىفكي ةريزجلا ةعرت

 خيراوتةمكح كاردا هيلع لهسيىك ءىراقلا هبنت نا نسحيو
 نطقلا ةعارز نا ىلا ةركذماهذه ىف ةدراولا غيرفتلاو ءلملا

 .٠ سطسقا رهش لئاواو ويلويرهش رخاوأ ىف أديت نادوسلاب
 ىزاوملا مقرلا وهو 4١5ره نمنازخلا ىف ءالا ىوتسم عفريف

 ىئاثلا فصنلا ىف ؟١ا!لر؟ ١ ىلارهنلل ىعيبطلا ناضيفلا بوسنل

 هايمب ةريزجلا ضرا ةيذغت ىلادهب دصقي امنا ىيلوي رهش نم
 أنه ىقسو .انطق اهعرزوضرالا ىرل ةمزاللا ةحارلا

 ىمطلا نم رهنلا هايم ولخت نيحربمفون رهش ىلا اتباث بوسنملا
 نيزختلا بوسنم عفري ربمفونرهش ىفو . نيزختلا نكميو
 رصم تاجاح أدبت نا ىلا ىقسو؟؟.رال ىوتسم ىلا راتس ىف

 رصم ةيولوأ تناك ذاو . رهتلاةباغتلو نطقلا ةعارزل ءاملل .
 نازخلاغيرفت ىف ءدبلا بجو دفدعيمجلا نم هي افرتعم اررقم ارمآ
 رهنلاف رصت ىقبيو هنم اهتاجاحلك ةريزجلا ىضارأ ذخأت ثيحب
 ءاملل ةريزجلا ىضارا ةجاح ناعقاولاو .رصم ىلع افقو ىعيبصلا
 تاينج نم ىلوالا ةينجلا هيفادبت ىذلا رياني رهش دعب لقت



 سا ألا

 هايم ريغل ةجاح ةمث ىقبت الف سرام رهش ىف ىهتنتو نطقلا
 . ةيناثلا ىف راتمأ ةرشع فرصتهرادقمام اهيفكك هذهو ٠ برشلا

 ةريزحلا ىف هايملا ىلا ةجاحلاتادتباو ويلوب رهش ناك اذاف

 ريغ نازخلا ىف ءاملا عفر لعجبْناضيفلا ادتباو نطقلا ةعارزل
 نم نازخلا ىف هايملا عفر ةيلم<ىف ءىدب رصم تاجاحب راض
 1 ديدج

 نت يت جت
 ةسمخ « لوقلا قبس امك « غلسةريزجلا ضرا حطسم نكل

 ةنالب لالغتسا ىلا ةهجتم ةينلاو. ديري وأ ةندفالا نم نيبالم

 رانس نازخو لالغتسالا اذه ىلاليبْنسلا فيكف . اهنم نيدالم

 نا ما ؟ دحاو نويلم فصن ىرلالا ةهايملا نم هزحجحبام ىفكال

 اذه ىر دنع هباحصأ نهذ ىفافقاو لازيام ةريزجلا عورشم

 ؟ ةندفالابنم دحاولا نويلمللا فصنلا

 ىلا هاجتالا لك ةهجتم ةيزيلكنالاةركفلاو . كاذ الو اذه ال

 ةعارزل اهلالغتساو ةريزحلاةةددفأ نم نيبالم ةئالث ىر

 ةيلعت تسيل مهرظن ىف كلذ ىئاةليسولاو . ةليتلا ليوطلا نطقلا
 لايج ىق اناست ةريحب ىلا درجح ةماقأ نكلو رائس نازخ

 ردخحتي امم راطمالا نم ةريحبلاهذه ىف لزنئنام زجحل ةشبحلا

 رحبلا ىف اهايض بهذيو قرزالالينلاف اههايم عم ناضيفلا ءانثا
 رزجحل عستب ىذلا رانس نارخ ناك اذاو . لطسوتملا ضيبالا

 نم نوبيلم فيصن ىرل ىفكبةضكم ا .قاحفالا نم نؤيله 8٠
 ةريحبىلع رايلم فصنو تارايلمةثالث زجح نكمملا نمف ةندفإلا

 ةيوكح نيب ةيدج تاضوافمت رج ةئاغلا هذهلو ©« اناسن

 نازخلا ةماقابتهتنا ةشبحلا ةموكحو ايناطيرب
 نكت مل «© اناست دنع زجحلا ةركق« ةركفلا هذه نأ رهاظلاو

 ةنس ىف ةريزجلا ىر عورشماوأدب نيذلا سوفن نم ةنكمتم
 نسم نيينفلا رابك دحأ ىل يوردقف . 11315 ةئس ىفو ٠5

 اهلعفدي نا برحلا لبق تضرعةشيحلا ةموكح نا ىرلا لاجر
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 ةماقا نادوسلا ول رصم تدارااذا تاهينجلا نم نويلم عبو
 ةيناطيربلاو ةيرصلا ناتموكحلاتضفرف ؛ اناست ىلع رجح.

 .ةيزج غلبملا اذه بلطت ةشبحل'ةموكحف مويلا امآ . ضرعلا اذه
 ةريحبلا هذه ىضاراب عافتنالادب رب نم عاقتنا لباقم ةبوئس

 لصف ىف طقست ىتلا هايملا زجحت فيك : مهضعب لعاستع دقو

 ىذفت ىتلا ىه ةريحبلا هذهنا عم اتامست ةرحب ىف راطمالا

 ةرتفلاهذه ىف قرزالا لينلا ءامو. ناضيفلا ءانثأ قرزالا لينلا

 .كلذكئ مطلاب ةعيشم اناستةايعنوكست' نا بجيف ىمطلاب عبشم
 هعافترانمغلبو عاقلا اذه عفترافاهعاقف ىمطلابسرتزجح اذاف
 فرعيال نم لؤاسست اذهو . اهلك ىمطت نا نينسلا لواطت ىلع
 ةبرخص ىهفذ + ةروكذملا ةريحبلا ىضارا ةعيبطو ىمطلا ردصم

 لزنت اهيلا لزنت ىتلا راطمالاهايمو . ىلبج عفترم ىف ةعقاو
 اماف . ةنسلا تاقوا نم تقوىا ق ليبلا هأيم نم ءاقص رثكا

 ةشبحلا لابج حوفسب راطمالاهايم طالتخا نم نوكتيف ىمطلا
 لينلا ىرجم ىلا حوفسلا هذه بارتب عبشملا ءالا رادحنا نمو

 مذه زجح ناك كلذل . اناستةرحب نم هجورخ دعب قرزالا

 ةهجلا نم احلاص اهيف راطمالا لوزن ذنم ةريحبلا هذه ىف هايملا
 ةريزجلا لهس ىرل اعيدب ايعيبطاتارخ تناكوجالصلا ةياغ ةينغلا
 0 ١ رص ىلاردحني ءاملا نم ضيفي ام كرتلو

 ةشبحلاعماهتاضوافمف اطابتتتناك ةيناطيربلا ةموكحلانا ىلع
 ةبوعصلا نم هجو ةريزجلاعورشمل ادب ام همب ناأشلا اذهب
 نطقلا ةعارزتياصاىتلا تافالايقلعتي نكلو ىرلاب قلعتي ال
 لك قوفت هرمأ لوا ىف نطقلاةعارز ةجيتن تناك دقف . اهيف
 ةسمخ نم رثكا سديرالكسلانم نادفلا جستنا ذا « روصت
 امو رصم ىف ةفورعم ريغ اضارمانكل . راطتق فصتو ريطانق

 تابنلا تباصا امأ ناعرس ةضماغ ةيقيقحلا اهبايسسا لازت
 ةموكح لعج افامضإ نادفلا ل وصحم طسوتم نم تفعضاف

 . ايدج اريكفت نمالا ىف نا ركفت ةيناطيربلا ةموكحلاو .نادوسلا
 نكامآلا ىف نادفلا لاصاج نع ىف بمرلآ ءاصحالا ىف ةرظنوأ
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 ةيانعلا اهبلطتو ةلاحلا رطخ ىلعةلالدلا ىف حبرص ءاصحالا اذه
 نطقلا ةمعارزل ةيروطاربمالاةيعمجلا تماق كلذل . ثحبلاو

 نادوسلا ةموكح عمو نادوسلاةعارز ةباق مم كارتئنالاب

 لمعت نا بجي ىتلا ثحابمللل لاش جمانرب عاضوب
 ةردللبثنوكتو . اهجالعلئاسوو ضارمالا هذه بابسأ صحفل
 صحف اهتفيظو « ثالثلا تاهجلاهذه اهيف تلثم ةيراشتسا ةئيه
 اميف ةحيصنتلا ءادساو ةريزجلاع و ريشمةصاخلا ةيعارزلا ريراقتلا

 ريراقتلا هذه ىلب ىذلاماعلاف ثحابملانم هب مايقلا بجي

 ىندم داو نم ةبرقم ىلع ةنئاكلاهريزجلا ثحابم ةعرزم امأ

 امب تدمأ كقف انادف نوسمخ وةئامئالئاه ردق ةحاسم ىلعةدتمملاو
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 لماعملا تميقأف . ةريزجلا ةعارز نسحت ىتلا لئاسملا ثحبل بجي
 ءارجالو ىتابثلاو ىئاميكلا ثحبلاهيضتقياميف رظنلل ءاملعاهيف لمعيل
 ىضارا ىف حلصت نآنكميىتلا نطقلا ةرذب ءاقتنابةصاخلابراجتلا
 نم هب ةميدقلا ةرزبلا تبيصاامب باصت نأ ريغ نم ةريزجلا
 . تافآلا

 تشفتىتلاتاف آلاهذه نأ رضاحلات قولا ىف نيسينفلا نظ ربكاو
 « ايعاتص اير اهير دعي ضرالاةبوطر اهيبتس نطقلا ةعارز ىف
 رهاظالابيصتال ميئارج ديلوتدنعاه رثآ فعي مل ةبوطرلا هذه نأو

 نطقلا روذب ىلا تدتما ميثارجاهنع تدلوت لب نطقلا ةرجش
 ثحابملا ولجت نأ ىلا نظلا ززح ىف لازيام اذه نأ ىلع' . هسفن

 ةقيقحلا ةيملعلا

 نادف فلا ةئامئالثلاةدايزب ةيرصملاةموكحلاةبلاطم نعاهنشي مل اناس

 دقو . افلا نيسمخو ةئامعيراىلا ةريزجلاف عرزت تناك ىتلا
 رسثأ ىلع رصمل ىناطي ربلا راذدئالارودص دعب بلطلا اذه ثحب

 ٠ مداقلا لصفلا ىف هلصفنس اممةرهاقلافاشاه كاتس -ىلريس ل تقم



 ياا

 لامعالا نم كاته مت ام ةدهاثموءايلروالا لبح ةرابز تناك

 رصم ىف ىرلا ةدئافقل اهدييشتديرأ ىتلا زجحلا ةرطنق ءاضشنال

 نأب كلذو . موحطرخلا تلزنذنمهب تينعام لوأ نم ؛ ةصاخ
 لامعالا نأبو ٠ عورشملا اذهتررق . تناك ةبرصملا ةموكحلا

 راظتنا ىف ةرمتسم تناك اهتكلواقح لهم ىلع هيف ةرئاس تناك
 ىربكلاةيسدنهلا تاتويبلا دحأىلوتو ةماعلا ةصقانملل هحرط

 اهرارمتساولامعالاهذهىلعىدج ضارتعاب دحأ مقب ملو . هتماقأ

 الصاح ناك ىذلا فالخلا تثحبىتلا ةيلودلا ةتحللا تهتنا نم

 سككلو ميلو ريسلا نيب ليثلاطبض تاعورشم سيياعم نأشب

 ةيحاتلا نم دلاتودكام خدرمريسلاو ةيحان نم ىدنك رتسملاو
 ريسلا ةيرظن ةحصب ةنجللاهذه تمكح موي نمف .٠ ىرخالا
 ىتلا سيباقملا نأش ىف هامصخدهب كسمت ام تلطباو دلانودكام

 رطسنق قيرط نم هايملا عيزوتنأش قو هباسح اهيلع-وه ماقا

 رصم ةيولوأ رضي ال ا عي زوتنادوسسلاو رصم نيب زجحلا

 ىلا راوكم ىف لامعالات رمتساموديلا كلذ نم  ةيخيراتلا

 رارمتسالاةب رصملاةموكحلاتداراوع رانس نازخ ةماقاآ تمت نا

 لبق نمت ردق ىتلأ لاومالانأ الولءايلوالا لبح نارخ ديبشت ف

 حيصصت عل تاهينجلا نم نويلماهردق ونازخلا اذهةماقالبرحلا

 ةيرصملا تايوتا ناو 4 برججلا تقع يا ءالغلاب يبلسسل ب ةيفاك

 لمبج ناز نزح ءاشنال لا تا رس رقت نم د اهتكم 1

 ٠ مل اهلئالغتسا رصم نالعا 00 الا قل امه ءاهلوألا



 -ةشهك
 ىلامعم ىلوت نأ ىلا عوضوملاف لصفلا اهادحا عطتست
 ةكيس رخاوأ ذنم لاغشالاةرازو ىرس اشاي ليعامسأ

 نمم ةيلاعم ناك ذاو . 19؟5ةثس وبام رهش ىلا 5
 دقف ءايلوالا لبج اهئثيب نموىرلا تاعورشم ريرقت ىف اولمع

 ىف ريسلل ةمزاللا تادامتعالا هيف ناك ىتلا ةموكحلا تررق

 .٠ لمعلا

 ءايلوالا لبح نازخ لامعا ةركف نكت مل نيحلا كلذ ىلاو

 اراصنا تدجو دق ةيناث ةيلعتىلاصحلا ناوسا نازخ ةيلعتو

 . مكحلا جراخ ءايوقأ اراصناتدحو دق تناك الو مكحلا ىف

 ءاتالتلام وب ةحييص هيلا باهذلانم نكمتا نا ايعيبط ناك كلذل

 اسليلاخ رائس نارزخ حاتتف !ةلسفح جمانرب ناك ذأ رياش

 ءايلوالا ليج رماب نيمئاقلاانينطاوم لاغتشا نكل . دئموي

 للعجب مل لف لثالاريزو اأضشاب ىرس لابقتساب

 نامرد مأي دالا تيضفف ٠ ةروسيم اذه ىبلط هباحا

 شتفم عم باهذلل ىتردع تددعأ مويلا اذه ىو رام هلق دع

 ىك ىتوعدب لضفت ىذلا بيهش ىريص كب دمحم ءايلوالا لبج ىر

 3 هترايس ق هبحصأ

 وليك نيعبراو ةسمخ دعب ىلعءاسيلوالا لبج ةيرق عقت

 تريتخا دقو . ضيبالا ليلا ىلع موطرخلا بونج ىلا أرتم

 الف اهدنع ىرخص عاقلا نارهنلا عاق سج تبث تبا نأ دعب

 ةقبط ىلا لوصوللا اهقافنا بحب ةميسح تاقفن ىلا عاج

 رطاخب تراد ٍدَخ تناكو . اريكادعب عاقلا نع ةديعب ةيرخص

 زجحلا ةرطنق ءاشلا ةركف 15.5 ةئس لاوخ رسككلو ميلوأ 0

 نع هسفن تقولا ىف ىنغتل نامرد ماو موطرخلا نيب  رهتلا ىلع

 ةركفلا هذه نكل ٠ نادوسلا ىتمصاع نيب رج ةماقا

 اعاستأ ةهايملا حطسم عاستا نم رجحلا ىلع بترتيب ناك امل تلمها

 اميسج اررض اعيمج نيدلبلارضي
 بكرا نأ ةرايسلا ى باهذلاللدب تعطتسا ول دوا تنك

 لبج ىلا موطرحلا نم نوسدنهلاا ب مهيف رفاسي ىتلا ةنيفسلا
 ' احايص ةسداسلا ةعابسلا فصتنم ىف اهمايق نكل « ءايلوالا



 حيرض نم ةكربو

 ةايح ىتلا راطق كب 1١ رع تناكو رثكأ ىلغرملا تيسلا اهلحي
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 هم الوم ب

 ول دوأ ىنلعج امم اركبم تقولاتيغلا حابصلا ىف تظقيتسا

 . ريهتلا رهظ ىلع نيرفاسملاانينطاوم راطخال ةليسولا تددجو
 وجلا ءفدو عامتسلا وحص نم ناك ام ىدتع ليلا اذه دازو 5

 نم ليلك دعب ىنكل . قدنفلا راحجشا قوف ريفااصمعلا ديرغتو

 :. نماود نيف يلوح امزأ اهعممىريرش قف لارا ام اناو_ركفتلا
 ءىجم راظتنا ىف لهم ىلع ىراطف1ل وانتا نأ تلضفف تدع لسكلا

 " دعوملا اذه ليبقو . فصنلاآو ةعباشسلا ةعاسلا ق ةرايسلا

 ثيح قدنفلا ةفرش ىلا ةفرغلا ترداقو ىتدع تممنتإ دق تنك

 ىلا تلزنف كب ىريص رضحي ملو . هلولح نيح ىلا ترظتنا
 . ةئيجو اباهذ هيف ريسا قرزالا ليثلل ىذاحملا مخفلا عراشلا
 تفطو اهيلا تلخدف تاناويحلاةقبدح ىلأ ىتريسمم نم تلصوو

 ةئداهلا هؤاوه قيقورلا فيرظلات قولا اذه ق تعتمتو اهءاحرا

 ةمعان ىوخالا ىه لازت امو ماعنلاو لازفلا رظانمب هسمش
 ةهدحلا تناك ا١ذاو . ليللا طط سب ءاوطناو راهتلا هظقيب

 دعب اهتم تحرش دقف ةرهاقلا ةقيدح ناكرا نم انكر غلبت ال

 هنأب ىلا تلصو ذأو .٠ دب دح نم قدنفلا تثممدو ٠ ةعاس عبر

 . ةوايسلا انيكرو ةيحتلا انلدابتف ىنعلأاسم لخددق كيىربص ناك

 هقك ءاضف ىلا تطختو موطرخلاعراوش انب تقرتخا :ىتلا

 ءاردصلا

 اهعطق ىتلاك ءارحص سيلوهف ! ٠ ءارحصلا هناك معن

 ريق ةايحلا روص نم فرمت الىتلاو دمح ىباو افلح نيب راطقلا
 ٠١. ةرمن ىلا ١ ةرمت نم تاطحملادنع ةعطقتملا * تالكتلا .١»

 دعت نيحلا اهيلع مدش ةدتممةحيسقف. لاصر كلذ عم ةئكل

 ةعطقنتم ريغ هب ةايحلا نأ دهشت تالكت ىضعي هب « مد » نيحلا |

 هبسشإأ « راسشمعلا ) اهتوعدب تقريحش اهيطشتو عاطقنالا لك

 - ىو اهقرو نول مانق قو ضرالا قع اقئاعقا ىف ءىش.
 ىتلا تاريجشلا كلتب :ةرثحالو ريط هييحيال شحوملا اهتمص
 ةلامرلا هذه قوفو . بايرالا باقم نم يسلك ؛ بناج ىلا موقت
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 ةعرسم اهقالطنا ىف تارايسلاتلظ تاريجشلا كلم نيبو
 هذه ىتحو . ةعاسلا فصنوةعاس ىدم اسنا ىرن ال انللظو
 مل . نيطلا نم ةينبملاو « ميدلا ١ضعب ىف ةمئاقلا ©« تالكتلا »

 ىهو .٠ ءايلوالا ليج ةيرق انغلب مث . ةأرما الو لجر اهلوح مقب
 برعلاو روفكلل برقا لب.فيرلاىرقل اهنم بزعلاو روفكلل برقا
 ةبرقلا هذهب رمن نأ لبق نمو ..ةريبكلا بزعلا ىلا اهنم ةريغصلا
 .ةيرقلا همساب تيمس ىذلا وه عافترالا ليلق لبج انماما ىدبت

 ٠ احلاك

 ةموكحلا اهتماقا ىتلا نازخلاةرمعتسم وحن انمدقتو

 دقو ىفشتسم اهبو ةدع لزائمةرمعتسملا هذه قو 85 هتبقارمو

 ىتلا ىتامملا هذه نيب انرسو . راجشالا ضعب اهيف تعرز

 ءايلوألا لبج شيتفن رقم انلصو نأ ىلا لبجلا رجحن نم تميقا

 وأ رصم زكارم ىق ةسدنهلا نيواود ضعب تبناردق تنك

 زكارملا هذه ,ؤهيئزجلا مكاحملا ىئابم نم اضعب
 6«صلاخ ىرصم طسو ىف ىب اذاف نوفظوملا ءاجو شيتفتلا انلخد

 تاحفص ىلع همسا رهظ ام اريثك بتاك نيفظومللا ءالؤصه دحا اذاو
 لبج ىار مث « عامتجالاو ريكفتلا ىف تالاقم ىلع ةيرصملا دئارجلا
 .ملقلا ةعائنص نم ىودحو ةدئاف رثكا لاغشالا ةراذوو ءاسيلوالا

 نا تدرا املو . انمز .شيتفتلاقاروأ ىف رظنب كب ىربص لعجو
 مث ةرواجم ةفرغ ىلا بهذ نازخلابةصاخ تامولعم ضعب ىلع فقا
 (28طق5 8 ءمهنقعطأ هظطعت- ربيق وتسمميقملا سدنهملانا ىنربخي داعب

 ناو نازحخلا رواجن' ىتلا ىنايملا روزن نأ لضفي 2ع قع. 28807)

 ىوح امو دييشتلل دادعتسالاى رن نأو نازخلا ناكم دهشن

 نم كلذ دعب نكمتا ىك ةيسدنه برلحت نم دادعتسسالا اذه

  هنعهلاؤس ديزا ام هيلع خرطا نف
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 نيرام زجحلا ةرطنق ءانيا ن رقت ثيح ىلا رهنلا بوص ائرمو

 لامعلاو راجحالا لقنل ( ىلورت )ةقيض ديدح ككسب انقيرط ىف
 ةيتفتلل ديدح ءانب ماقي ناك ثيح ىلا انقلستف ائغطعنا مث. ٠

 ناو هريس ءانثا لمعلا ىرب نا هب ميقملل نكميو رهنلا ىلع فرشي

 ٠ نازخلا لزنم ءانبلا اذه ىمس كلذلو « ةقيقد ةبقارم هبقاري
 رجح اهقوف عضو ةمق ديدجنم انقلست ءانبلا اذه دنع نمو
 ٠ رهتلا ءىطاسشش ىلع ناسنالاىري هنمو هنومسي امك روحلملا
 لك دنع ءانبلا ةيادب عضوم امههعم ميقتسم طخ ىلع نيرجح
 اوبتكي نا نورئازلا داتعااذه روحملا رجح ىلعو . ءىطاش
 ٠ نوبتكي املثم اضيا اناىمسا تبتك هيلعو . مهءامسا

 ىلاف ديدجلا شيتفتلا ءانب ىلاروحاا رجح دنع نم انردحناو
 دنع انك املث هئانبو نازخلا اذه نع ثدحت نحئنو رهتلا ءىطاش

 لبجلا راجحأ نم ىنب ضرالا ىفريبك يضوح ىرظن تفل ءىطاشلا

 سدنهملا سيرومرتف سيرومريسلا اذاق ٠ وه امع تلأسف
 ةقطنملا هذه ىلا ىعدتسا دق ناكةرامعلانوئش ىفميظعلا ىزيلكنالا

 ءايلوالا لبج راجحأ تناك اذااميفةينفلا ةهجولا نم هيأر ىدبيل
 تينارجلاراجحأب لج ايرورض نآوااهنم زجحلا رطانق ةماقال ةحلاص

 ضوحلااذه ىنبدقو ٠ اهنم برقأىرخآ ةيحان وأ راوكم ةيحان نم

 خوق ريدقتلو هيف ءاملا ريثأت ةفرعلءاملاب ءلبمو ءايلوالا لبجح رجح نم

 دقفهتوق تتبث رجحلا اذه نأ عمو٠ هنم ىنبت ىتلا رطانقلا ةمواقم

 دجو تينارج نم رطانقلا ان لضقيونأب هيار ىنفلاريبخلاىدبأ
 تاقفن هلق ىضتقيو ءايلوالا لبجنم ارتم وليك نيعبرأ ةفاسم ىلع
 ةماقا دنعريبك باسح اهل ماقي الزأبجي ”تاقفنلا نكل « ةليلقريغ
 راتمالاتارابلم نزح زجملا رطانقك ماودلا ةفص اهل ةيسننه لامعأ

 ديدشلاطغضلا تاذ هابملا نم ةبعكملا

 دنععقاو 57 ءام جيرهص ةيحان ىلا ضوحلا اذه دنع انردتساو

 كانه ةمئاقلا ةسدنهلاو ءانبلالامعأ ضعب ةيذغتل رهنلا ءىطاش

 عستي ال قيض رج رهنلا طسوىفدتما جيرهصلا اذه بناج ىلاو :
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 ةشروو ءىطاشلا نيب لصيوةيلعريسي دحاو صخش نم رثكال
 تادعم مامتال لمعت تناك ىتلاقراطلاتاوصأ اهنم انعمس ةماوع

 رسجلا نم تاوطخ دعب تفقوفاهيناج ىلا ةفقاولا السك ةرخابلا
 ليتلاوه اذه ٠٠٠ ؟ نالا انأ نيأ٠ ىلوح اميف رصبلا تلجأو ةهينه
 ىفو ةرهاقلا ىقو ةروصنملا ىفوطايمد ىف هارأ امك هارأ ىمامأ
 ىقوف ةئفادلا ءاتشلا سمشمذهو ٠ ناوسا ىفو طوينسأ
 ةنسحملا اهتعشأ ءافصلا ةعيدبلاةيفاصلا ءامسلا لالخ نم ثعبت

 ىه هذهو . دوجولا ءاحنا ىنةايحلا ثعبل ءاملا عم نواعتن ىتلا

 . نييرصملا ىناوخا نم ةعامج اهدادعاللمعلابموق.السك ةرخايلا
 مغر ةلهسلا اهتعيبط ىف هبشا ىلوح ةعسستملا ىضارالا هذهو

 ىلاو افلح ىلا رصم نم ىداولاةعييطب اهيف ءايلوالا لبح مايق
 لبج ىلع ديزتال لابج ةطسبنملاهيسضارا قوف موقت موطرخلا
 تفلخ نيذلا نوينادو سلامهاهو . اعاسفترا ءايلوالا

 مالسالا,ىلثم نونيديو اهب ملكتاىتلا ةغللاب نوملكتي موطرخناب
 نامورلا فرعيو ةنعارفلا فرعي ديجمضامب لصتا امك نولصتيو
 اذه سيلا ؟ ةيعيبطلا ىتئيبىف نذا تسلا . برعلا فرعو

 هب ىحوي امب ىناعماو فطاوعلا نم ىلا ىحويىب طيحملا تمصلا
 ب' نسحملا ليثلا نأ ىلع ةجح كلذ سيلوأ : رصم فايرا تمص

 لكف ؛ ةكربلاو ريخلاو بصخلابةضايفلاهفافض ىلع ماقا نم لكل

 ارارحا اومعش نأ بحي ناوخافافضلا هذه ىلع اوماقا نم

 ميظعلا مهيبأ تاريخي

 حطس قوف انيقتراو ةماوعلاةشرولاىلا رسجلا قوف انرسو

 لقت ىتلا لاغشالا ةرازو رخاوبىدحل السكو . السك ةرخابلا

 ىلاعاو لاكالملاو موطرخلا نيبام نيب رصملاىرلاىشتفمو نيس دنهملا
 اهحوطسو اهفرغ ددجت ضوحلاذه ىف تناكو ضيبالا لينلا“

 نم ةرييك ةفرغ لينلا ىلاعا قريستىتلا ةريغصلا رخاوبلا هذه

 ٠ مهي ايراللا سومان لسع مهيقتلنورفاسملااهب ميقي كلسلا
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 ىلا نووأيو مهراهن ةفرغلا هذهىلا ءاتشلاىف اوأجلي نورفاسملاو
 ةيداعلا فرغلاف فيصلا ىف اما. ليللا تاعاس ةيداعلا فرغلا
 هذه كلسلا ةفرغ حبصت كلذ دن لع . اراهت الو اليل لمتحتال

 هلك مويلا أجلملا ىهو ىوأملا ىه
 ةماوعلا ةشرولاو السك انءاروانرداغو انيئا ثيح نم اندعو

 ىتحءىطاشلا انيقتراو رححلا نم ىنبىذلا ضوحلاو ءاملا حج روصو

 لمعلاب ماقو جاصلا نم طئاوحب تروس ةريبك ةشرو ىلا انلصو
 لكل ةدعتسصض ةشرولا هذهو . نيب رصملانمةعامجاهتاروبأو ىلع

 ميقملا سدنهم ا ربيت رتسم تلباقو ىرلا شيتفت ىلا اسنعجرو
 ىتباجالهدادعتسا مامت « ةيحتلالواسنت دعب « ىئن ىدبا ىذلا
 * لاق . ةينفلا نازخلا نوئش ىف هنع لأسأ نأ ديرا م لك نع

 باوجالكلذلو ىنأش نم ت.سيلف ةيسايسسلا تارابتمالا اما »
 « ىدنع اهل

 دتمي ىذلا نازخلا ةطبرخ ىلع ىنعلطا ثيدحلا أدين نا لقو

 تناك املو . ميودلا ىلا ءايلوالا ل بج نم ب هئانب مامت دعب ب
 امملامرلا ءانثادايملا برست ناكوةيلمر رظنلل ودبت ةقطنملا هذه
 نكي مل اذا هنع ميقملا س.دنهملاتلأسام لوا ناك هروصت لهسي
 نم ةريبك تايمكل اعيضم لينل ىداو نم ةقطنملا هذه ىف لازخلا
 اهطغض لمج نيزختلا ةدم رهنلاف اهعافترا ناو اصوصخ هايملا
 لالخبرستملا ةيمك ديزي نا كلاذنأاش نمو . ريكا لامرلا ىلع
 ؟ لامرلا
 : هباوج ناكف

 ضرالا هذه اوصحف نيذلا ىسسقنب رطاخلا اذه لثم درو دقل »

 نا مهتعلنتا براحت ءارجاب اوماقف « اهيلع نازخلا ءانبب تبلا لبق

 ةبآ لالخ برستت امم رثكا اهلالع ةايملا برستت ال ءامص ضرالا

 براجتلا هذه لثم ءارجا نيلاوم نحن لازن امو . ةيلبج ةقطنم

 .٠ نازخلل ةقطلملا حالصي اهانتقاانديرب اهنم هب موقن ام لكو
 نيب ام رهنلا ءىطاش ىلع ةريثك ارابيا انرفح انا براجتلا هذه نم
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 ظحوت دقو . ةليوط انامزا رابال: هذهانكرتو ميودلاو ءايلوالا ليج
 ءاملا عافتراف . قيراحتلاب الو ناضيفلاب رثاتت ال رابالا هذه نأ

 . هضافخناو لينلا عافتراب ةتبل هل ةقالع ال اهنم هناضيغو اهيف
 امك ارسس سيل ضرالا هفه ءالاآ برست نا ىلع ليلد اذهو
 مدعو ضرالا ةبالصب اعانتقااندازو . ىلوالا ةرظنللودس دق

 ضفخنتو عفترت نكت مل رابالاهذه ىف هايملا نا برستلل اهتيلباق
 رابالا هذه نمف « ةدحاو تاقوأىف الو ةلحاو ةبسنب ضيغتو

 ءاملا هيف ضيفي ناك ام اهنموهريغ نم رثكا هؤام عفتري ناك ام
 عافترا ناف هلك كلذ نع الضفو .هيف ءاملا عفترب هريغ لازب ام ائيب

 رهنلا ءام ةاذاحم ىلا مايالا نماموي لصي مل رابالا هذه ىف هام

 ريغ ةفقطنم ةبا ىف ىري امك عشن ءام ناك نا ىلع اموي دزي ملو
 ةبرخصلا ةيلبجلا قطانملاض عب ىىرب امكو ءايلوالا لبح ةقطنم

 ةناوطساانعضو اننأئرخاةبرجتو . براجتلا نم ةدحاو هذه »

 اهانالمو لامرلا هذه ىلع ةيدومع راتما ةسمخ اهعافترا ةيساحن

 امم صقن ىا اهيف ءاملا صقني ملف ةليوط امابا اهانكرتو . ءاملاب
 اًئيش اهنمبرشتت مل لامرلا نأ ىلع لدب

 تلد اهلكو اهانيرجا عونلا اذهنم ةبرجت نيسمخنم رثكاو »
 نمهعم ىثخي ال اهب ني زختلا ناو ءامص ةقطنملا هذه ضرا نا ىلع

 لظح ول اذاق ٠ ءاملل ضرالا برشت نم الو ضرالا لالخ ءاملا برست

 امك ىهتنت برشتلا ىلع ضرالاةردقم نا هلك كلذ بناج ىلا
 0 ةلياق ةدام ى'ةباذا ىلع ءاملا ةردقم ىهتنت

 ىلاعجري قطانملا هذه ىف لينلاناضسف ناو « هيف ىقلت - حلماكو
 برستلاةيرظننا ىف ةسرلل عض ومانماما قبب مل نيئسلا فالا

 « اهل ساسا ال ةيرظن
 رتسم كلذ ظحالو «© لاوقالا هذه ىلع هب ضرتعا ام دجأ مل

 عايلوالا لبح نع ثيدحلا ىلا برشتلا ةلاسم نم لقتناف ٠ ريبيث

 : لاقف ةيقيقحلا هتفيظوو

 راستمالا نم ارايلم مشع سال ةيجاحي رصم نا ملعت »
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 ةلباقلا اهيضارا نه هبر نكمب امزك ىر ناكمال ءاملا نم ةيعكملا

 فصنو نيرايلم نم رثكا زجحب الىلاحلا ناوسإ؟ نازخو . ةعارزلل

 زجحب امم رثكأ ةيمك زححب موقب نل ءايلوالا لبج نازخو-. رايلم

 تارابلما ةعستلا ىلع لوصحلا ىلا ليس الو ٠ ناآوسأ نازخ

 ريغ لقتسم قةيئاملا ريصم تاحاح دانسل ةيقابلا

 لينلا اهنم عبني ىتلا ةيئاوتسالا تارحبلا ىلع نيزختلا الا ديعب
 ذدنماهيف ركفب ىتلا ىربكلا ىرلا تاعورشم ىه هذهو . ضيبالا

 اراشتسم نتسراج مايليو ريسلا ناك مايأ نم  لدوط نامز
 ةيئاوتسالا قطانلاىف ةنوزخل!هايملاو . ةيرصملا لاغشالا ةرازول
 رغمالف . فصنو رهشأ ةثالث وا رهشاةئثالثىل بَ رصم ىلأ لصتال

 نم تايمك هدنع زحجحت مظنم ضوح دوحو نم هذه ةلاحلاو

 ف رصم ىلا لصت نا نكميوةلجاعلا تاجاحلل ةيفاك هايمل
 مزاللا ءاملا ناوصا تبلط اذا هناب كلذ عيباسا ةثالث وأ نيعوبسا
 نمف ماعلا زجحلا اهيلع نوكيس ىتلا تربلا ةيسحب نم رصأ

 دمبرصم ق رظتتت ىتلا تاحاحللءاملا اذه بلطب نأ بجاولا

 وكيس اهب قبنتلا بعصلا نمنوكيدقو . ةعبرا وا رهشا ةثالث
 نملزنب دق ةعبرا وأ رهشأ ةثالثءانثأ ىفف . تاحاحلا هذه نم

 نع رصم ىنغيام ىرخا قطانمف وأ ةششبحلا قطانمىف راطمالا
 ضوح كانه نك مل اذاام ةلاح__ ةلاحلا هذه قو . هايلأ هذه

 ٠ رطضي ب ةرشابم ناوصال تربلا نم ليست هايملا تناكو مظنم
 طسوتملا ضييالا رحبلل رمت ةهايملا هذه كرت ىلا ىرلأ لاحر

 ىداغتملا ىه امنأ زجبجلا رطانق ةماقا نع ةناغلاو . هيف عيضتو

 امآف +٠ ةجاحلا دنع هب ,عافتناللهؤاقمتساو عيضي ءاملا كرت نم

 ْ هايم رصم تبحس املك هللموع ءايلوالا ”لمج نازخ دوجو عم

 مدع لفكر اممثف تربلا:ةريحب ىلعءىلتمي نا دحب زجحلاو « هب ىتنا

 نيعوبسالا دعب ءلملا علا اهتايعاح ننم هسيصقوتتام الآ رصم بلط
 .٠ناوصا ىلا ءايلوالا بج ,نسأملاةريسملةيفاكلا عيباسالا- ةثإلثلا ول

 .نم ؟ريثك يسب امير وشم ةيسوجخ دعبةيئاملا دالبلا "تاجاح فرعتو:



 هس 1١9 ب

 رحبلا ىف ءالا عايض ضرفف ةعبرأ وأ رهشأ ةئثالث دعب اهف رعت

 ىه هذهو . ريثكب لقا ةلاحلاهذهىف نوكت طسونتملا ضيبالا

 مظنم ضوح وه . ءايلوالا لبج نازخل ةمئادلا ةيقيقحلا هفيظولا
 ىرجمليدعت متب نأ ىلا انازرخ نوكيسهتكل . انارخ هئم رثكأ

 .٠ تربلا ةريحب ىلع زجحلاةماقأو دودسلا ةقطنمىف لينلا
 ربيت رتسملا تركش مل نوئشلاهوذه ىف انب ثيدحلا لاطو

 ماعط انلوانت ثيحح ىلا نييرصملا نيسدنهملا انياحصأو تجرخو
 ةيرصملا ةرمعتسملا هذه انكرتو ءايلوالال بحب مهدحأ رادفف ءادفلا

 نوسمخ ىفكت ةريغص ةرمعتسم نم رثكأ نيعلا ماما رهظتال ىتلا
 اهناكلذ عم لاقي ىتلاو اهئاشنال تاهينجلا نم فلاةئام وأ افلا
 ىلا نيدئاع اهانكرت « تاهينجلا نم فلا ةثامنامث تقرفتسا

 . بيفملاب سمشلا تنذآةعاس اهانلصو ثيح موطرخلا
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 « ىربكلاىرلاتاعورشمب لوغشم ىسأرو قدنفلا ىلا تيوآ
 ذنم هتلغش املثم نيبرصملالاب لغشت مل ىتلا تاعورشملا هذه
 اهدشآ ىلع ةيلالقتسالا رصمةكر صح تناك نيح |5؟. ةئس

 تلظ اذا مهيصم ىلععورلا سانلا لخاد نيحو

 ذئموي ةحيصلات لع دقلف . رصمدي ريغ دي ىف لينلا حيتاف
 هيمطبو ليثلا هايمب اهدحوةعتمتم لزالا ذنم تناك رصم نأب

 وا ءاملا افه زجح قوقحلا ىلعءادتعالانمو نبغلانمف « بصخلا
 نبغلا نمو 6« نادوسلا ىف نطقلاريغ وا نطقلا ةعارزا اهنع هضعب
 ىرخأ ديا ىف نيبرصملا ديب امئادنزاك ىذلا لينلا فرصت عضو

 اهشيعو اهتايح ىف رصم ديدهتلةليسوكلذ نم ذختن نا عيطتست
 ةصحاننم ةرخأتم تناك ةحيصلاده ذه نكل . ببس ريغلو ببسسل

 ةسايسس تناكو ©« ىرخا ةيحاننم ىناذلا ضرفلاب ةمهتم تناكو ٠
 ٠ كلذك ةئيس

 ءارو اعافدتا اهيف اوكرتشااعيمج نيبرصملا نا عمو

 سككلو مليو رتسلا مهتمدقمىفو اهب اوماق نيذلا نيسدنهملا



 تبتاءرأؤادس

 اهناب اًقيمع اروعش مويلا رعشاىتناف نييزيلكتالا ىدنك رتسملاو
 نال ةرخاتم تتناك ٠ لاوحالا نم لاحب ةقفوم ةحيص نكت مل

 لب برحلا تنب نكت 1 اهدض ةحيصلاتماق ىتلاى رلاتاعو رشم

 برحلا لبق اهميمصتو اهثحيادبي ملو . اهتلطع تناك برحلا
 اهئاشنال ةمزاللا غلابلا تررقواهميمصتعضوو تثحبلب ةرشايم

 ركني ملو دحأ اهيلع ضرتعي مككلذ عم ء تاوئسب برحلا لبق .
 ءاشنا نمو ةيريخلا رطانقلا نازخءاشنا نم رصم تدافا ام دح'

 اذا ءاملل رصم ةجاح دحا ركننمل امك هتنلعتو ناوصا نازخ

 اديلاف . اهيف ةعارزلل ةلياقلاتاحاسملا ىو ىف عسوتلا ديرا
 ةقيرطو . ةنس ةرشع سمخ وحنببرجلا لبق ررقت وه ثيح نم
 ةنسىف ةيديهمتلا اهلامعا تادبوإ9.5: ةنس ىف تعضو ذيفنتلا

 رصم ىف ةجضلا اوماقا نيذلأنوسدنتهملا ءالؤه ناكو 5
 دحا عفربال اميمج اولظ كلذ عموةريبك ةيسدنه فئاظو نولغشب
 ىناذلا ضرفغلاب ةمهتم ةحيصلا هذه تناكو ٠ اتوص مهنم

 نيح الأ مهقت امك اضرتعب ماىدنك رتسمو سككلو ريس نال

 حدرم رينْسلا لقتسا امدعبوةب رصم اة يلالقتسالا ةكرحلا طاشن

 نا ريغ نم ةريزجلا عورشم ىلعارتلكلا ىف فارشالاب دلاثودكم
 ةيسدنهلالامعالا ىف ماقملا نم امهل ناك ام عم هيف هانأو اكرتش

 ةجحتدختا اهنال ةئيس ةسايسةحيصلات ناكو .نادوسلاو رصمب

 لينلا تاريخب راثثتسالا نودي رب نييرضملا نأب نييئادوسلا دنع

 ارطق رصمو نادوسلا نوربتعي مهنأ نم نونلعزنام عم مهدحو .
 طسوتملا ضيبالا رحبلا ىف ليئلاهايع ردهت نا نولضفيو ادحاو
 نيب رصئاب رض ريغعافتنالا اذهناكولو © مهريغ اهب عفتني نأ ىلع

 ةمزاللا رطاتقلا ءانبنوينادوسلاءاقو :نويرصلا* عاق اذا « مهسقتا

 ٍضييالا رحبلا ىلا ليسب هكرتلذب هب عافتنالا ءاملا زجحت ىتلا

 ٠ءاطسوتملا

 ةقفوم نكست م ةحيصل] هديبعزاي اًقيمع اروعبش مويلا.رعشللا -
 .ةشان ةيخحات .ةبواول ٍلهيلا هازييعافتتالا ف رصم ةبواوأ نأ حيحص

 ءافيتسأ ىف رصمقح نما رثكاى اة دؤتالاهتكل © اهزاكتاىلالييشال



 سادة اه

 ىتلا هايملا تماد امو . اهريغليق ليثلا ءام نم اهتاجاح

 عسوتلاهب عافتنالاو اهزجح نكمي ضيبالاو قرزالا نيلينلانم ضيفت
 ءىطاوق ىلع ةعقاولا داليلاو نادوسلا ةعارزلو ىعارزلا رعم

 اهل ةرواجملا دالبلا هذه قح قورصم قح ىف ةميرجلا نمف لينلا
 طبضتال نا « ةيئاسنالا قح قو ملاملا قح ىفو « اهب ةلصتملاو

 نادوسلاو رصم اهنم ديقتست النأو طضلا قدا هايلأ هذه

 ةنكمم ةجيتن رزغأ جتنت اهيضارا لعجتىتلإ ةدئافلا نادوسلا ريغو
 رادحتا ىف ةنيمكلا ىوقلا نمةعانصلاريغو ةعاتصلا ديفتىتلاو
 . اهنم هصالختسا ةيملعلالئاسولا عيطتست امم لينلا هايم

 نم ةعارزلل لياقلا ىرل ةيفاكتسيلتطبض اذا لينلا هايمو
 لعجتل لب « بسحق نادوسلا يسفو نادوسلاو رصم ضرأ
 . تانجو تاحاو ةيوارحصلا ىرخالا ىضارالا نم ريثك نم
 نمو لهجلا نمف ةعيبطلا ىوق سانلل رخس دق ملعلا ماد امو

 ىوقلا
 ىف ءىراقلا لضا نأ اذه ىلعليلدتلالييس ىف ديرأ تسلو

 اوسسيل ءارقلا رثكاو اسدنهم سلف . تابعكملاو ماقرالا ءاديب
 ءاملل ةيلاحلا رصم تاجحاح نآركذأ نأ ىنيفكو . نيسدنهم

 ةجاحو . ةبعكملا راتمالا نم رايلم فصتو نيرايلم لداعت نوزخملا
 نوزخملا ءاكانم هبعكم رتم نويلم4.. لداعت ةيلاحلا نادوسلا

 ةفعاضم فاعضأ اهنال اهل باسحالف ناضيفلا هايم امأ . كئذك
 انكمم ناك اذاق . ناضيفلا ءانثانادوسلاو رصم تاجاح نع
 اتاسق ةريحب ىف افصنو تارايلمةثالن كلذ نع الضف زجحم نأ

 اذا فناوسأ دنع وأ) ءايئوالا ل بج دنع افصنو نترايبلمو

 ةريحب ىف ارايلم نيرشعو ةعبراو( هؤلمو نازخلا ةيلعت تنكمأ
 تاحابسملا نم هتدايز نكمي امرووصتي نأ ءىراقلا نكما تربلا

 ريسلا تاداقتنا ءارو اهل سانلاعفدناىتلا ةحيصلا كلن قيف وت“

 رخآ ضرغ ىلا ىمرت تناكىتلاو ىدنك رتسصمو سككلو .



 ه-اآأء اس

 كلذىف رصمل ام ةلافكو هايملأ هذهبعافتنالا ليصافقت نا حيحص

 نييرصملا قح نم نأو . ةريبكةينف ةقد ىلا جاتحي ةيولوأ نم
 ذنم لينلا هايه فرصت اوبقارب نأ ةيولوالا هذهب مهل فرتعملا

 برحلا رخآ ىلا اعبتم كلذ ناكدقو . هعباتم نم اهرودص
 مهصرحو لالقتسالا ىف ىعيبطلامهقحب نيبرصملا ةيلاطم ببسب
 ىلافسالا عم تدا بلطملا اذهىف نادوسلاو رصم ةدحو ىلع

 ىف اهتيولوا ىلم امتح ةبترتملاةبقارملا هدهرصم ارتلكنا ةعزانم
 ىل ريسسلا لتقم رثا ىلع هدشأ عازتلاغلبو . لينلا هايمبعافتنالا

 تهذ دقف . ةرهاقلابماعلانادوسلا مكاح اشاب كاتس
 مايراستب ةيرصملا ةموك حلل هتهجو ىذلا اهراذنا ىف ارتلكنا
 رصم ةواوا راكتا ىلاثداحلا اذه رثا ىلع 1414 ةنس ربمفون 1
 ديرتام ةعارز ةحابأ ىف نادوسلاةموكح تدبأ نأ ىلاو ةيخيراتلا

 هذه نيب متي نا ىلا ةجاحريغ نم ةريزجلالهسىف هتعارز
 نمو . ةدابزلا هذه ىلع قباسقافتا رصم ةموكحو ةموكحلا
 رصم ةيولواب ررضلا نم ةدايزلاهذه ىلع بترتيب امل ريدقت .ريغ
 نآو اعون لاوحالا تاده املف . رهنلا ءامب عافتنالا ىف ةيخيراتلا

 ارتلكلا اهيلا تعفدنا ىتلا ةلجعلا ]حم لحب نا ميلسلا ريكفتلل
 ةرقفلا هذه نع تلدعثداحلاك لذ رثا ىلع رصيب اهتسايس ربرقت ىف

 ىف ليثلا هايم ىلع قافترالا قرصمةبولوا تررقو « اهراذنا نم

 نكمي ىتلا ةحاسملا ةنجل ددحتنا ىلع تقفتاو ©« ةيمسر ةقيثو
 كلذك ثحبت ناو انطق ةعرزنملانادف فلا ةئامثالثلا ىلع اهتدابز

 نوكب نا بجي ىتمو قرزالال_ِنلا هايل رصم تاجاج غلبم
 زجحامالا ةريزجلل نوكي الف رصهىلع افقو هلك رهنلا اذه فرصت
 رائس نازخ ىف ءاملا نم

 . اهب مايقلا تفلك ىتلا ثحابملابةنجللا هله تماق دقو
 ىلاةريزجلا عورشم ةحاسم دازتنا ىلع مت قافتالا نأ موهفملاو
 كلذ ىف ةجحلاو . فلا ةئامئالثلدبنادف فلا نيسمخو ةئامعبرا

 ةندسفالا نم نويلم فصن ىرل ءىلم ىتم ىفكي وانس نارخ نا



 سا١١ ل

 ةدادز نم ررض الف ءاملل رصم تاجاحب رضي ال هالم ناو

 دق هنأ كلذك موهفملاو . ىرخانادق فلا نيسمخ ةحاسلا
 لوا ىف عقب هلك قرزالا لينلاف رصتلرصمتاجاح ءدب نأ ررقت

 ةئطاولا نينسلا ىف ربمسَيد 18 ىفو ةيداعلا نينسلا ىف ريانب
 هذه ىف راثس نارخ عب رفتب ءدرلا بجي كلذ ىلعو . ناضيفلا

 كب ىغلا هيلا راشا ىذلا خيراتلا وهو رياني 18 نم الدب خيراوتلا
 قباسلا لصفلا ناهتروص انتبثا ىتلا ةركذملا ىف

 فرصت ةبقارم ىف اهقحب ريرقتلااذ ه ىف رصمل فرتعا دقو
 ليصافتنكل .رانس نازخ فرصتةبقارمب اهل فرتعا امك رهنلا
 ىهو . دعب فرعت مل ةبقارللاهله اهب متت ىتلا لئاسولا
 نيسدنهملاريغ دقتعا اميف ىنعت ال

 ةتق ٌومةغصب اهيلا راشملا ءىدابملاعضو ريرقتلا اذه نا موهفملاو
 هايمللا طبضو ءمايلوالا لبج نازخ ءاشنأ مامت دنع اهيف رظنلا داعب

 لبج نازخ ءاشنا ناب كلذ . هئماهديفتست نا رصم عيطتست ىتلا
 ىف رودي نكي ملو ريرقتلا اذه عضوموب اررقم ارما ناك ءاملوالا
 ما هحالص ىف رظنلا ةداعال هيف لامعالا فقوت نا دحا باسح
 ةموكحلانكل . هئاشنا ىلع ناوس1نازخ ءانب ةيلعت ةيلضفا ىف

 ريزوو اشاب ىلدع ةموكح ىهو )الشاب رويز ةموكح تبقع ىتلا
 لبج ىف لمعلا فقو تررق( مرحم كب نامثع اهيف لاغشالا
 ءاشنا : لضفأ نينثالا ىا تبلل ة يلود ةنجل بادتناو ءايلوالل
 هذه ةباتك ةعاس ىلاو . ناوسانازخ ةيلعت ما روكذملا نازخلا
 ةموكحلا تررق ىتلا ةيلودلاةنجللا رشحت :مل اغا روطسلا
 لب ؛ روضحلل ةئجللا هذه عدت مل لب ؛« روهش ةتس ذنم اهبادتنا

 لصفلا نم ةنجللا نكمت ىتلاتانايبلاو تامولعملا عمجت مل
 هيف لصفت نأ اهنم داري اميف

 ٠ ىارب رمالا ىف عطقال ىرلاو ةسدنهلانوئشىف اينف تسلو
 اهتيضق ماياةرشع نع عضو باتك قاطن ىف لخدي ال عوضوللا اذهو
 نا نم باتكلا ةمدقم ىف ىسفنهب تذخا ام نكل . نادوسلا ىف



 ساآ9؟9 لأ

 . ةريطخلا ةلاسملا هذه ىلا ىتيانع نمو ىمه نم اريبك اظح هجوا
 تاوهشلابئاوش نم ناذوسلا ىفجنن مل امك رصم ىف جنت مل ىتلا

 نيبرصلملا نيب ريثت ةوعد رشنلابيس تناك ىتلاو © ةيسايسلا
 فالخلا نوكناىشخأ ىئلعج ىفاضغملاو ةوادعلا نيينادوسلاو

 ةيسايسلاتاوهشلا هذهب ابوشمءايلوالا لبحو ناوسا ةلاسم ىف

 بترتيناو فرصلا ىنفلا ثحبلاةرئاك ىف لظي نا ابجاو ناك ائيب
 ةماعزب 157. ةئس ىف تماق ىتلاةماعلا ةحيصلا ىلع بتر ام هيلع

 هبتمهتا امب تمهتا ىتلاو ىدنك رتسسلاو سككلو ميلو ريسلا

 نسحم رهن ىلع ماقت ىتلا ىرلا تاعورشم نا ىدنع ىارلأو

 بعش عاضخا اهئارو نم ىجري ةسسايسلقاعم تسيل لينلاك ريبك
 ةيناسنالاةدئافل ملعلا همتءةعيبطلاىف ريوحت اهنكلو بوعشلا نم
 ناديفتست ناتللا امه امهدح ونادوسلا تسيلو رصم ثسيلو

 ةدئاف ءاعمج ةيئاسناالا اهنمديفتست لب ©« تاعورشملا هذه نم

 جاتنالا ف ةدايز لك نا « ايداصتقا« احيحص ماد امو . ةميظع

 ديفت ضرالا نم ةيحان ىف ثدحت ىءاتصلا وأ ىندعملا وأ ىعارزلا

 ةدابزلا هذه بابسا لغتست نشةميرجلا نمف ءاعمج ةيئاسنالا
 تاعورشم رما ىف تاوهشلا هذهتناك نايسو ةيسايس تاوهشل

 ٠ رصم فقواخم نع وأ !رتلكناعماطم نع ةمجان لينلا ىلع ىرلا

 تروح دقل . ةظعومو سيوسلاةا لق ىف لثم نييرصل) ماماو
 ءاخر كلذب تدارف ةفاك ملاعلاة راجت ةحلصلةميبطلا ةائقلا هذه
 ةيسايسلا عماطملاو تاوهشلا نمهتراثأ امم مقرلبو . !ارط سانلا
 ةرئاف وةيدامةدئاف ةانقلا نم رصمتدلفا دقق رصمب ترغا ىتلا
 سبلف هتداف!عيطتست تناك ام ىل ادفتمل تناك اذاو . ىربك ةيونعم

 ىلعبثدلا لب . ةعيبطل حئاضلا ريوحتلا اذه ىلع كلذ ىق بتذلا

 : اهنهبن ىتلاو ةرضاحلا لايجالابتطاحا ىتلا ةصاخلا فورظلا
 ةةليقتسللالايجالا ةداعسل ليبسلا ديهمتل
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 . عونلا اذه نم ةعيبطلل ريوحت ىربكلا ىرلا تاعورشمو
 نيعم لصف ىف راطمالا اهب ردحنت لينلا هيم لمجت ةعيبطلاف

 طسوتملاضيبالا رحبلا ىف عيضتلهار جم ىف باسنتف ةئسلا نم

 ناك . ةفلتخملا ةئسلا لوصف ىاهب ةناعتسالل اهطبض نكما اذاو

  راطقا ىف اعيمج سانئللو نادوسللو رصمل اريسخ كلذ
 نيب رسمملا ءامدق ذنم هايلا هذه طبض جلوعدقو .ةقلتخملا ضرالا

 مويلا اهلبض مدع ةميرجلا نمف < حاجنب ريخالا نرقلا ىف جاومو
 كلذ نمائثكمبام ملعلا لئاسو نم انيدلو

 لثمبىأرلا اذهنيسدنهملا ريغ نمىلاثمأ نلعينأ ابجاو ناك اذاو
 نودي ربو مهسفتان وم رتحب نيذلا نيسدنهملا بحاوف ةحارصحلا هذه

 اونلعي نأ ةيناسنالا ةمماخو مهنطو ةعفنمل مهملع اورشسب نأ

 هحالص نودقتعي عوضوم لك ىفو عوضوملا اذه ىف ةينفلا مهءارآ
 تارابتعا اوطلخب نأ لاوحالا نم لاحب مهب ردج» سيئلو . ةتءاثافو

 ةيتقو ةسمايسلا تارايتعاف . نفلا تارابتعاب ةسايسلا

 نفلاو ملعلا نكلو زهتنت فورظةسايسلاو ,ةمئاد فلا تارابتعاو

 ةيسايسلارومالانم رمأ كل ودبيدقو . ررقت دعاوقو ءىدابم
 كبسحتدقو. رخآ نول ىف ريصق نمز دعب وه اذاف نول ىف مويلا
 كيلعبلقنا كريدقت اذاف ايسايسهفيرصت مكحت نأ اعيطتسسم
 لثمو .ديدج رمالا كلذل فيرصت نع ثحبلا ىلا تررطضاف ادغ
 ةللسمثحبي ملاعل حصيال ةايحلاعم روملا ةمئادلا نوئشلا هذه

 ناهيلع امنا . هباسح ىف اهلخدينأ هملع اهب قلعتملا لئاسملا نم

 هملعل هيلع اقح دقتعبام ةمذةراهطو ريمض ةنينامط ىن لوقي
 ىارلا هثادبا ةعاس ىسش نأ كلذل هيلع بجيو . هلوقي نأ ءدحو

 تقؤملا ىمايسلا فرظلا ال هتاذلرمالاف رظنب ناو ةفيعض ةمأ هنأ

 1 هب طيحملا

 ةيسايسلا ةفطاعلا نع ةدرجتملاةبيلاعلا ةرظنلا هذه لعلاو
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 تاعورشمةباىاهنم ىربكلا ىرلا تاعورشم ىف نييرصملا ىلع نوهأ
 ناوصالهاو . ةقيقحلا ىف دحاو نطو رصمو نادوسلاف . ىرخا
 طبرت ىتلا طباورلاو . ةرهاقلاىلا مهنم افلح ىلا برقا
 ةسايسلا ثادحا اهتعضعضنا ةقيثو ةريثك نادوسلاو رصم
 كلذو . لجا ىلا الا اهكضعضت نأ ىه مث . اهضفت ,ىبلف اموي
 برفلا ىف ممالاف . ىضم مويلك ىف هنم مويلا حصا رامتعالا
 لصاوف اهنيب تناك ولو رخآلا ضعبلانماهضعب ب رقتت قرشلاو

 املكو . نادوسلاو رصم نيبامةلصلا نم اهنيب 0 ةعبلط
 دودحلا لب ةيعاتصلا دودحلات مدهتتالصاوملال ئاسو تدادزا

 زجاوحلا ىلع ءاضقلل مويلاىعست,ممالات ناك اذاو . ةيعيبطلا
 ىربكلابرحلاذنم مئاعلا هبناعيامىلا اهترثك تدأ ىتلا ةيكرمجلا
 زجاوحلا نم ىضاملا ىف ميقأ ام نافذ ىنعمف ةيداصتقا تامزأ نم

 هعبطب مدهتيس ةبعانصلا

 نادوسلاو رصم نيب ةقالعلا هداه ثحب ضرعمب نآلا انسلو

 اندروأامدرون امنكل . باتكلااذهنم ريخالا لصفلا اهل درفنسف

 تارابتعا ابناج اوحرطب نا ملعلالاجر ىلع بجو اذا هنأ لوقنل
 ىربكلا ىرلا تاعورشم ثحب ىفبجوا كلذف مهثاحبأ ىف ةسايسلا
 نادوسلاو رصم نيب



 راطقلاب رقسلا تمزتعا دق وءاسم ءايل والا لص نم تدع

 راثو . افلح .اناق دغلا حابص عوطرخلا حربي ىذلا صاخلا

 ماظن لثم ىف نادوسلاب اهانيضق ىتل'مايالا هذه ءانع نم حب رتسال

 نم ةعامج تيفلأ ذا ققحتي ملىمزع نكل . الاحرتو الح دنجلا
 وهب ىف سما ةيطبقلا ةبتكملابىشلا ىلا انوعد نيذلا انباحصا

 لوانت ليللا نم ارطش ائيضمأف ءاق دصاو لها نيب اماقم موطرخلاب

 عدبا نم ةعرزم نوكيل هريمعتليبس ىف نادوسلا ةموكح اهب

 بوعشك رئاشعواذاخفآ نومسقني مهو . فنالا بصق عافتراو
 هافشلا ظالغ فونالا سطففجونزلا امأ . ةريزجلا هبش
 تحت نادوسلا ةيلخاد ىف رمالابلغأنوميقب مهو . نيعالا ورئاغ

 مغربو. مهحؤر هحورو مهتيسفنهتيسفتلاوتام مهنم ناطلس ةرما
 لهأ قيرط نع نامرد ما ىلاو مو طرخنا ىلا ةراضحلا دادتمأ

 عوشب نييرصملا قيرط نعو امهبنوميقي نيذلا ةفلتخملا تايسنجلا
 تالصلا نم 'ريثكب نييتادوسلابرعلا ىثا نوتعي ذإ صاخ

 ناد وسلا ةيلخاد ناف 6 تااداعلا وم رهاصلا و ةغللا 8 نيدلا اهنيي
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 نمع اهصصق لثم نوصقي ىتل'ةيئادبلا ةايحلا هبش ىف لازتام
 نيذلأ دحأ صق . نيئمسلا فالآ1 نم ضرالا لهاجم ىف اوشاع

 ةقطنملاف فاجر ىلا ارفاسم ناكهنا ةيسمالا هذه ىف انعم اورشح
 لوثملاب ىظحي نا بلطو جونزلانيطالسلادحأب رمف « ةيئاوتسالا
 ةملعم « ناتئام ناطلسلا ءارورم رهظو هتمظع ةرغح ىف
 ناطلسلا ةرضحب انثدحم ىظحاملف« هتمدخ ىف مهلكو ؛ مهحامر

 ضضفلا قرولا ضعبو ايارملاضعب ايادهلا نم هتمظع ىلا مدق
 اميظعابادهلا هذهب هتمظع طابتغاناكف« ىولحلا علمق هب فلت ىذلا
 . ماعتلا شير نمو جاعلا نمريثك ءىشب اهمدق نمل رمأ هلعلو

 ىنركذأف صصقلا اذه لثم نمائيش نورخا نوثدحم صقو
 نمريثك ىف هروص ىذلا ةعيبطلا م جرو وسور كاج ناج كلذ
 ةيناسنالادوعت ناهعمدوو ةداعسلل ىلعالا لشلا هلعج ىذلاو هبتك

 ىضري ناك وا تلءاستو ىركذلاهذهل تمستباو . هلاثمءاذتحاىلا
 تلاز ام ناعرس مث . هدونجو ناطلسلا اذه شيع لثمب وسور

 جونزلاءالؤه ةماهش نم نوركذينيثدحملا تعمس نيح ىتماستبا
 . نيعئاط توملا ىلع مهمادقاوةايحلا مهراقتحاو مهتلاسبو
 حاص اي تبأرأ ٠ : لوقي ارصتنموسور تليختو ىتماستبا تلاز

 بابسا مهسوفننمحستكت مل اهتاوهشو ةايحلاعماطمنالءادعس مهنأ
 اديعساهنم اءزج هلعجتو ةعيبطلابناسنالا لصت ىتلا ةقحلا ةمظعلا
 مهعدخت مل نونفلاو مولملا نالءادعس مهو . اهيلا انئمطم اهب

 مق ©« رورغلا عاتم وهللا ناولانم مهل نيزت ملو اهفرخز لطابب
 ريخ نم هنولانتي ام لكف ةطاسبلا شيع نوشيعب مهنال ءاذهعس مه

 اهءارو حرطتف مهشيع ةيناسنالا شيغتال ملف . ةداعس مهددرب

 ىذلاو نونفلاو مولعلاو قئاقحلاهبمسن ىذلالطابلاف رخزلا اذه
 6« ؟ لايخلاوهلو نهذلا ثبع هنأ ىلع ديزبال

 ةكراشمل تررطضا نيح ريكفتلااذه ىف عافدنالا نع تكسمأو
 متام ريصم هدقتعا امع ىنولأسواهلاوحاو رصم نع اوثدحتالانناوخا
 ىعافالا ثيدحك ةسايسلا قثيدحلاو. فالتئا نماهبازحا نيب



 .ءاقرمس ةنوب اهتركشوب رسم قادناوعلا مآل قروتساف“ لطب
 ليحرلاةعاس ىعيدوت نع مهلمعب مهنم ةعامج رذتعاو ىنوعدو مث
 موطرخلا نم

 نادوسلا ءامس هسمش تلتعاو ربياني ؟5 دحالا حبص سفنتو

 ةعاق ىلا بهذو ىعاتم تددعاو ىاشلا تلوانتو ميدالا ةيفاصلا

 ىتلاىرغصلا هنقيدح ىلا قدنفلا وهب نم تحجرخ مث راطف الل ماعطلا

 ةربيك ةرايس بايلا دنع تيفلأو .هئانبو قدنفلا جايس نيب لصفت
 ةعاضح لقتل نادوحسلا ةيركش اينير ككنف:ةركس, كاراتجو
 عراستلا تيطختو . رصم ىلاانتدوعقيرطف ةطحلاىلا اهف ويض
 اذه عدوأ ىلوح تفلتو قرزالالينلا ةحفص ىلع ةرظن تيقلاو
 ىلا بد ةظحللا هتاه ىف . الماكاعوبسأ ىنفلأو هتفلأ ىذلا رظنملا

 كش ىف انأو ىئاوتحا ادلب تقرافاملك اهجلاخب ساسحا ىسفت

 فوخلاو« لمالاب ملالا هيف جزتمي قارفلاساسحاو . هيلا ةدوعلا نم
 له ا توملاو مدعلاو ءانفلا روص ضعب الا قارفلا لهو 9 ءاج رلاب

 الايخ الا سحنال امو ىرن الامآجل ىف قرافن ام رايهنا الا وه
 انعةبوجحملاو ةباهناللا ىلا ةدتمملاةحيسفلاةجحللا هذه ىف . اسدحو

 وهو . ائساوح هيلآ لصتامىدم ىلع ديزتال ةبيرق قافآب
 روم ريغ نم ةظحل ملاعلا رذبالىذلا نمزلا ةجل ىف فوخم رايهنا

 نادوسلاو نامرد ماو موطرخلان وكتام ىردب نمو . ددجت الو

 ءايشالا هذه دحأ له !؟ تاوئسدعب هيلا دوعأ نا ىل ردق نا

 قحلاو ! اهماقم ماقو ءانفلا راتساهيلع لدسأ اديدج اًئيش اهناكم

 ةركف لكو انداؤق زهت ةفطاع لكو سسحناملكو ىرنام لك نأ ىدنع
 نأ دعب ىضقنت ىتلا ةريصقلاانتايح ضعبىه انرطاوخب لوجت
 . ىدبالا ىلزالا دوجولا ةايحضعب ىرخالا ىه حيصل
  لوزيال ارثآ اهيف كرتي ةداملابيصي ام لك ناك نئلو
 بيصيام لك نأ ىف انا كشا امف رسيبس تربره لوق دح ىلع
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 ا تبآر نيح قارفلاب ساسحالا ىسفن ىلا بد

 تدعأ ىتلا ىرخالا تارايسلاو عاتملا لقنل تدعآ ىتلا ةريبكلا

 ةعاس ةنب طيحت ىتلا فورظلا ناش نمو . نورفاسملا اهلقتسيل
 لغش ىق ذئتعاس نحنف . امهبم ساسحالا اذه لعجت نا قارفلا
 ةعامج انكو . انرفغسو انرظتنيامبو انعم نيرفاسملابو انعاتمب

 نع ثحبي اذهف . الغش نوكنامدشأ موطرخلا نم نيرفاسملا
 اآذهو . رصم ريغ ىف وأ رصم قهءاق دصاهيدهب ماعتلا نشر ضعب

 فحالاموي  مويلا لفقم نزخمقف سما عاتبا ام ضمب ىسن دق
 هعاتم لقث اذهو . عاتباام ىلعلوصحلل ةليسولا ربدي نأ ديريو
 تارايسلا وقئاسو سيلوبلالاجرو . همزحب فيك ىردب امف
 ترامس اريسخأو . مهصجاو ىهتنتيل نيرفاسملا نولجعتسإ
 انسوفن- تدادزاف موطرخلاقرط انب قرتخت تارايسلا
 ةعاسلا فصتنم ىف راطقلا قلطنا مث ٠ قارفلا ىنعمب-اساسحا
 غلبىتح افلح نم نيتآ اهانعطق ىتلا قيرطلا عطقيب ةعساتلا
 ق افلح انغلبو . هلودسل يللا ىخرأ أم دعب دمح ىبأ رومطع
 نم انئعاتم لعتو . دغلا حابص نم ةرئاعلا ةعاسلا فصتنم

 تايلوأ ىف رفاست نإ .ادرقم ناك ىتلا ايناترب ةرخابلا ىلا راطقلا

 . افلحب راهتلا ىضمتنا نم فب كن ملف . ءاسملا

 هيق سيلف رصم ىف زكارملاردانبب هبشا ريغص دلب افلح
 نا ىلع ةصيرح دج نادوسلاةموكحو 6 رظنلا فقوتسيام
 ةريغص ةحايس مهل تمظن كلذل .لاللا نم ءىشب اهف ويض رعشبال
 ماعطلوانت دعب ةهزن مهل تمظنامك افلح ركسعمىلا حابصلاق
 هنم نودهشيو افلح لالش اهيق نوروزي ةرخابلا رهظ ىلع ءادغلا
 . ةبهرو الالج اهرثكاوةعيبطلا رظانم بجعأ نم ارظنم
 ةثالث وحن ىلع عقب © رئشتك تيبهبناج ىلاو « افلح ' الا
 اراطق هيلأ انبكر كلذل_ ٠ افلح ىداو ةطحم نه تارتم وليك

 نمةعامج راطقلا اذه انعم بكردقو 3 هءادح انك ىتح اني راس

 ةهزنلل افلح ىلا اوءاج مهنكلو موطرخلاي اونوكي ملا نييكيرمالا .
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 اويحتساليلق ريغ انمز ناوسابلالشلا قدنف ىف اوضق نا دعب

 مهنأب ميدقلا ملاعلا لهأ رعشبامب ديقمهنأب رعشال ىكيرمالاف
 مهتايحت ىو مهتاكرحىف كولسلل دعاوق نمو تاداع نم هب نوديقم
 ءاضيب ليوارس ىف ريس باش رظنم انتفل دقلو . مهسيالمقو
 ةتكاج هفاتكأ قوف ىدتريو لقنلا ةباغ اليقث ءاذح لعتنيو
 انتم لقأ اسم نمم زيلكنالا نكي ملو 8 امهلكش بيحع ةيردصو

 فصتةديس عم ريس باشلاذه ناكو «© رظنملا اذهل ةشهد

 نأو «داوبأ امهنأ دعب اميف تف رع6« ةلوهكلا ىلا مدقتم لجرو

 نيبو ىنيب لصتاو . ةيكيرمالا تاعماجلاىدحابذاتسال هكلا اذه
 زيلكتالل بجملا نم هلالخ باشلاى دبا ليوط ثيدح ةرسالا هذه

 هفافختسال بجعلا نم اودباملشم مهتظفاحمو نييروالاو

 لعجف عيمجلا نيب رفسلا لص ولدييتملادقنلااذهعمو . ديلاقتلاب
 . هب رثأت فيكوىار امب هباحصأ ىلا ىضفي لك

 س وق الا هراثآ نم قبب مل لامر''نم عسأو ءاضف افلح ركسعم

 مايل برضم ءاضفلا اذه ناكو«راطقلانم انلزن ةعاس هانحمل مخف

 تفلبام اهترامع ىف سيلو ةدص ماهياوبأ لك ةظفاحملا هيش اه

 رئشتكلالزنمتناك ىرخأ راد ىلارادلا هذه نم انلقتناو . رظنلا
 عرزلا كلذ انسوفن ىف هراداجاهتباب اهانلخد ام لوأ انرعش
 ءىطاش ىلا ةدتمملاو لزاملا ماماةمئاقلاةمسابلا ةرضحلاو رضانلا

 مايقو رهنلا حاسفنا داؤفلاعماجمب ذخأو 6م هلوح ءارحصلا

 هجوم ضعب اهنأك طوبهو دوعس نيب ةجومتم هءارو لمرلا نابثك
 مويلا كلذ قو رظنملا اذه فوف ىسمشلل ناكو .٠ ناضيفلا' نيحب
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 اذه ةيحا ىلا اننويع انردأ مثراصبالابذخأب امس ءاتشلا مايانم

 ىذلاو دهش ام كفسلاو برحلا يبادت نم دهش ىذلا لزنملا
 بيغلا بجح ىف رئشتكو ىمهف ىفطصمت مص اتماص مويلاجبصا
 رييادتلو ةايحلا ثبعل اضرعملازي ام امهفالخ ىلع ناك نأو

 لامجالى ركذلا نم هنكتام اهتميقاف رغ ثالث : كفسلاو: برحلا

 اوماقأ نيذلأ نكي. ملا .٠ مادقاوةل وطب نم هتدهش ام لامح الأ اهيث

 تعضو ىتلا ططخلا ذفن ىذلا ل سابلاى رصملا شيحلا داوق اهيف

 رعاظ ىلعو ! ادلاخ ارخف خيراتلاى اع هل الجس ةأرجو ةعاجشب
 أآولمتحاو اهيفاوماق ني ذللىراتذتىيشقن فرفلا ىدحا ناردح

 ةحوللا بناج ىلاو .٠ ةيحضتو ضضم نم أولمتحا ام دنجلا عم :

 ةايحلا ىلع بلصأ هئانب ةشاشه ىف هلعل راخفلا نم ميدق ريز

 ةايحلا ىلع مويلا مهل قبب ملوهعايم نم اوبرش نيذلا كثلوأ نم
 اهناحضصأ دونو راظنالا هدجحمتايفابلازب هل ريزلاو 6 ركذلا ريغ

 روصم لك دهاجو راثآلا هذيبراصبالات قلعتو . ههايم نم ةبرش
 نأ ىلع . هل سمشلا ةسكاعم مغرب امسر اهنم ذخأب نأ ديرت

 ىناثلا هئطاش ىلع لمرلا نايثكيو رهنلابو ةقيدحلاب نكت مل راصبإلا
 ىلتجتلدوعت ىتح ةهرب ءانبلاى لع رقتسق داكت ام تناكف . اعلو لقأ

 هلامحنامزلا دفجت ام نامزلا ىلعددحتلملا عيديلا رظنملا اذه نم

 ٠ ناتفلا هرحسو رحاسلا

 ىقابلا سوقلا ىلاو ميدقلاركسعمللا ءاضف ىلا انجرخو
 خيراتلا كلذ ىلا مهلايخب ضعبلا هيسهذو .٠ هراثآ نم

 فقتموطرخلا ىلا افلحنم ةبعاذلادونجلا تناك نيح بيرفنا

 رومطُلاهيت ىف عافدنالاب رماوالاىنقلتت نا ىلا ركسعملا اذه ىف
 .ىقبو- لالشلاراجحا نسب نفسلا بحسل وأ ديدجلا ةكس ءاشنال

 اهذدخلاب ناك ىتلا روصلابو مهلوح: ل يمجلا وجلابءادعس تنورخآ

 انجاردأ اندعفبرتقا دق ةريهظلا ثق وناكو .٠ مهتعامجل نوروصملا

 ىلا نيدئاع يحل زنا ثيح افلح ةطحمىلا ائيداه ىذلاراطقلا ىلا

 آد ايناتيري
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 ءادغلا ماعط لوانت دعب انلقتنام انلئام هحارلا نم انلنو

 انلح نع اندعب املق . ةعاس وحتابوتج اتب تراس ىرخا ةنيفس
 ىف ترشتناف « لالشلا تامدقمانمماتادبت هتارتم وليك ةعضس

 ةرثعبم تناك دوسالا تينارجلانم ةيرخص ماكا رهنلا ةجلأ

 تناك اهنكل ٠ اهنم دفني تاضرفاهلالح نم ءامللف رمالا :ىداب
 تمحالت ىتح اهنم' نحن انيرتقااملك ضعب نم اهضعب برتقي
 ءوتن دنع فقت براسم الانيعلا ماما ءاملل قبب مل ىتحو تداك ىا

 تمارتو نيثطاشلانيبامتنيتارجلاماك ١ تالمو ٠ بيرق ىرخص

 اهناك نكادلا اهنول ىف ةجومتمقفال' ةياغ ىلاو .رظنلا ىمرم ىلا
 ثبعرادقمب الا ىولتت وأ كرحتتداكتام ةليغلانم مخضعيطق روهظ
 نم معيطقلا اذه نيب تدتماو٠ اهنع ةساكعتاو اهب ءوضلا

 'ىطاشلا لامر ىلا تجرخ ىتلاحيسامتلا سمتلتراصبا تينارجلا
 ليوارسلا وذ يىكيرمالا لاقةتسحملا ءاتشلا سس مشءافد لانت

 : ءاضيبلا

 اريبكاعيطق حيسامتلا نم انيأروانه ىلا سما انئج دقل
 سمشلا ىلا ءاقرغفو لدمرلا ىلع هدارفا نم دحاو لك ددمت

 هلتشلاللع نم اهتعشاي ىفشتس
 ليبوموتواعقروز ىلا افلحنم ائنلقاىذلاريبكلا نيغسلا نم انلزنو

 عستتالىتلاو ءروخصلا نيب ىتلاتاوتقنا جيرامت ىف ائب برسعيل
 رظانلا طيحي كانه ةيلاع ةمق ىلإ لصن ىك « هنم ريكا قروزل
 انب ىرس ةعطاسلا سمشلا وونةجل ىفو ٠ هلك لالشلاب اهنم

 نيوادوسس نيتمكا نيب تناقميهب ليل ةجل ىف انناكو قروزلا
 عطقتو امهب لصتت داكت ةثلاثئءادوس ةمكا راتما ىلع كمامأو

 رمتام نيب ءاملا براسم سمتلتو- ىراسلا مطتري و؛ قيرطلا

 قروزلا اذا مث٠ ائيش كدفي ملودرصب دنريفتينارجلا ماكا نم هب

 داكي امف هقيرط هيلع ةعطاقلاة مكالا ىذاحيل ةأجف فرحنا .
 ىولتك اهلوح نم ىولتي ةديدجةمك' همامأ مجنت ىتح اهيذاحي
 ةيبياغ ىف اني اذاف قئاقد ضمتملو* يضرالا براسم ىع نايعثلا



 اميظع قرولاو ايارملاب ناطلسلا ظطايذغلا ناتو



 هد أ؟؟-

 حرملا اهعبط ىف ةمامجلا حور نكل. فوخم بيهررخص نم ةفيثك
 انباحصا لظ كلذل ٠ بضغلااهرثتسي وا لجولا اهمجلي ملام
 ىكيرمالا باشلا مهيلع صق ىتلاحيسامتلا مهنيعأ سمتلت

 احاسمتىأور هنأ هيلا ليخو هرصب مهدحا عدخل اذاقف ٠ اهرمأ

 قروزلابناوج نمتاكنلاتلدوبت هلايخىف الا حاسمت ال نأ نيبت مب

 ىف انب ىقلي داك ىذلا هبنذ نعومعوهوملا ناويحلا ةماخض نع
 لقا رصِبلا عودخم نكي ملو« انعلتبيل عفترملا هكف نعو رهنلا
 ىذلا ليلدلا انعمو حرمنال انامو . هريغ نم تاكنلا ىف ابيصن

 لكىف تارلا تارشع ةنجللا هذهىف هبراقب برستي هنأ انيلع صت
 نوف رعب مهنأب نورخفي ىحاونلاهذهلهأ نم نويبونلا انعمو رهش
 دجن ال انل ام مث . مهارق ةقزامهتف رعم نمرثكا لالشلا براسم
 تايتفو تاديس انئيبو ةرسااعضوم بيهرلا رظنملا اذه ىف
 نهو ملظلا ددبيو كلحلا ءىضبام تانجولا دروتملا نهبابش ىف

 تانونعم لب تابجعم رظنملا اذه ةبهرب
 حاسمتب ىظحن نأ ريغ نم هيوملو قروزلا برست اسنب لاطو

 دنع ءىطاشلا ىلا انيهننا ىنح ىكيرمالا انبحاص برس نم دحاو
 غلبن اندك امو « اهقلسل اعيمجاعرسأو . ةيلاعلا ةمقلا لفسأ

 صوت ةيلمر ةمقلاف . بعتلا. نوريثك رعش ىتح اهغصتنم
 : نيدوهجم ىلا كلذ لجا سجاتحتو اصوغ مادقالا اهيف

 نمهلمرلا ىف هب صوفلل قلسنل' مث ©« لمرلا نم مدقلا صيلخت
 ٠ بعتلا هزجعب الو ةقلملاف رعب ال بابشلا نكل .٠ ددجح

 ةيناسنالاسفنلافو . ةمقلاس ار ىلا تاباشلاو بابشلا عرساو

 ناك مكو . زوفلا بحو ةسفانملاةزيرغ دهجلا اهيلع قش ناو

 لالكلا مهاتضاو بعتلا مهده زئاجعو خويش رظنم ابجع
 هنم فعضأ مهنأكو مهدعب ىذلال يجلامهيلا رظنيزأ نوديريال مث

 ةلهرتملا ةندابلا زوجعلا هذه ىلا رظنا . ةليح لقأ وأ الوح
 ىبوسلبي نيعتست كلذ:عم اهنكلا ثهلت فيك رعشلا ءاضيبلا
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 اهيلا ليخب امب اهتدقحو اهئائباعم نوكتل ةمقلا ةباغ اهب لصي

 املك ىهو مهعاتمتسا اهبعتمستو مهكلم ةايحلا كلمت اهنا

 الوأ اهبلق درتست انمز تفقواهلق اهعم صاغو اهمدق تصاخ

 لطننحنو © ىريغ ناك امو تنكامو . كلذ دعب اهملق لشتنتو

 قدهجلا اذهلك لمتحت ام ةغلاباهنأابسحن « ةمقلاىلعانم اهيلع
 هذهتبلغت اهتدارابو . ادياةبلاغةبوقلا ةدارالا نكل « هغولب ليبم
 ًاهفرط عتمت ةمقلا ىلعآ ىف انعم تفقوو هفعضومرهلاىلع ةديسسلا.

 بيجملا بيهرلا رظنكاب

 نم اهيلا رظنن اهنع ناديعب انك نيح ةمقلا هذه رغصأ ناك ام

 نحناث رغصأ امو © لالشلا باوبا ىتحاني عاج ىذلا يحلا قوف

 تاتشأ نم دشاحلا لفاحلا عمجلا اذه فقو! 1! اهقوف نالا

 لوح (« اهريغو ايلاطياو اكيرمأو ارتلكتاو رصم ىف ضرالا بناوج
 ةلق نم وه اذإاف 6« ةمكالا هذهلامر قوف ةروثنم راححأ ةعضب

 همكةلق عم هنكل . نيفسلا قوف اولظ نم نيع هحملت ال امب
 وهو « اهنم ملاعلا نوكتي ىتلاةعساشلا راطقالا هذهنيبام ةلص
 ماعلادمتسي هنمف . هيف ششيعنىذلا ملاعلا اذه حور كلذل
 هتمظع نكل « ميظع ريغص كلذلوهو < هتكرحو ةتايح قام قىدا

 ىلع مظعت ىتلا ةدلاخلا ةيناتسنالاعورلاقىه لب هدارفا قى تسيل

 دادزت ىتلاو ناطلس نم نامزلا ىلع ثرت امب مدل لك نامزلا

 دوجولا ىف هبيذت امبو اهناطلس ىف دوجولا نم هلمتشت امب ةمظع

 تاق نم
 ةمكالاو انلوح اميف نوكن اذامف ةمكالا قوف اراغص انك اذاو

 لالشلا ةباغىلتحتنأ ديرثف رطلاانددم . اروكذم اًثيشدهنم تسيل

 ةمانلا ةبرححلا ماكالا هتألم دق و ةبافلا هذه نود دتراف هراجحأو

 «ةليمهملا لمرلا نابثك نع الوحاميف هانلحأو 3 ةصر عاملا ىف

 سم شا ةعلشأ تحت ءالال جوميف ؟ قفالا ىلا اهاناو هتذخأف

 ىيحت راجشأ ضعب اذاف رهنلا هباميطختو « برغملا ىلا ةردحنملا

 قوف انمز تتيث مك 4 مامستبالا 3 لح نسسباعلا طيحملا اذه ىف

 امف ةقيضلا هتاونق اهب طيحتءاملا ىف ةتبانلا تينارجلا تامكأ
 لالشلا لالخ 0 برست يذلا براقلا لثك عمستل اهضعب داكن

 ىلع تدبو . اهقوف نم نالا لطتىتلا ةمقلا آئيقترا ثيح ىلآ
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 داسسف © بيجعلا رظنملا اذهل رابكالاو ةشهدلا مئالع هوجولا
 ىلا ادئاع ةمقلا كردتي عمجلاددب مث . انيح انعمج تمصلا

 ةليفلا نم برسلا اذه رظنم ريغتبامرثكا ام ! ابجسعاب . براقلا

 تحت تدب ةمقلا حفس طباهلا ردت املكف « ءاملا ىف ةمئاجلا
 نم دادزب ضعبف : اهتروص ريف ةروص تذنخاف كديدج احق

 ريغتت كلذكو « ادعب ضعت نع دادزب ضعبو ابارتقأ ضعنب
 «هيمهسسن ام نأش نوكي اذامف « اهنم انفقوم ريغتب تاسوسحملا

 : لايخلا ةينبأو نهذلا تاروصت نم تاي رظنلا هذه ىف قئاقحلا

 تفلتو لمرلا قوف مئاج رجح ىلع ىطوبه ءانثآ تسلجو
 ىلنعأي نولازيام نوريثك ناك ذاىنم برقلاب ادحا رآ ملف يلوح
 :ىسفت ىجانا تلعجو . براقلاا وو صو مهريغ نوريثكو ةمقلا

 ةريصقلاةرئاثلا انتايحامو !ميظعلادوجولا اذه نم نوكن اذام
 الوحام ةنيكس ق هتمكح ودبت ىحاسلا دلخلا اذه بناح ىلا

 ةدمتعم ةندابلا زوحعلا ترم ذائءاوجحت ىفل ىناو . هتنيتامطو

 .اهدوعص ىف ثهلت تناك امكاهاوزتوف ثهلت ىهو نييبون يلع
 نم اهرطاخ ىف رودي امع ربعت تناك اهرغث ىلع ةماستبا نكل

 كلذب اهعانقاو ةخوخيشلا فعضىلع اهراصتتال ةطبفلا
 ذيذللا ليقتلا ةايحلا ءبع لمح ىلع ةريدق لازتام اهنا اهسفن

 ىتح لالشلا روخص نيبانب برستي داعق انق روز ىلا اندعو
 : أتت ىسمشلاو اهحطس انولعو ,انراظتنا 2 تلطظ ىتلا ةئيقسلا

 ٠ءامشعلال يبق انب تراس ىتتلا ايناتيرب ىلا اهنم انلقتنا مث بيغملل

 ىرطاخ ىلا تداع ناوسأ ىتحاهب اهانيضق ىتلا مايالا ىو

 لكبطيحنل « اثبع « دهاجن ةوبرلاقوف انتروصو لالشلا ةروص

 اذه نك .٠ لوهجملا دودحي ىتح ةطاحالا نم معرن ام مغر هذودح

 انلابخىانزتخاف انكر حت اذا لوري ف وقو نحنو انكسمب ىذلا زجعلا
 تالا بخلا هذهو . عزج دعب اءزج لالشلا رمغو لالشلا روص

 هبقاعتت ىذلا ثاريملاىهو ةايحلا ف اءرخذو انتوق ىه ةنوتخملا

 « سيمخلا حبص ةرماقلا انغليو ءاميرالا حيص ناوسأ انغليو
 فرعت ال عوبر ىف اهانيضق مايأةرشعدعب ءاتمشلا درب انزهي اندعف



 تاقالع لوانتا نا ريغ نمباتكلاذه متخأ نأ عيطتسا ل

 تاقالعلاهذه نع ملكتلا نم ىتباغتسسيلو . ةملكب نادوسلاو رصم
 ةقبا ملا لوصفلا لالخ نمكردادق ءىراقلا لملف . ةيسايس ةباغ

 ءاوهآب اهل تضرع ىتلا لئاسملانم ةلأسم ةيآ ىف رثأتأ مل ىنا
 هب ىفقت امو لدملا هيلمبام تيخوتامناو . تناك ابأ ةسايسلا
 نادوسلاورصم دودح دنع فقتالىلا ايلعلا ةيناسنالا ةحلصملا
 هذهىف ايم هلك ملاعلا ديفتسينأ نكسمي امل اهزواجتت لب
 نشو ناذوسبلا رخ نأ نبا نا تاغ اهئاو اي ةكارخ نم. ةاللا
 ارنلكنا اهنم ديفتست ىتلا ايلعلاةيناستالاةحلصملا هفهريخو رصم
 لمكاهجو ىلع ققحتي امنا ىرخاآة ما ةبآ اهنم ديفتست نأ لبق
 ةهجلا نم ءاوس اطابترانادوسلاو رصم تدادزا املك
 اتواعت املكو ةيسايسلا ةهجلاواةيداصتقالا ةهجلا وا ةيعامتجالا
 جاننالا رداصم ةيقرت ليبس ىفةفيثولا ةطبارلا هذه قيرط نم
 . امهيف ةيونعلاو ةيداملا

 رصم نا ىلع للداآ نا نايبلا اذه لجأ نم ديرأ ثسسلو

 نا رصمقح نم لعجت ةميدق اطباورب ايخيرات ناطبترم نادوسلاو
 تسلو .نيروللاوسازلالاب بلاطتاسنرف تناكامكنادوسلاب بلاطت
 نم نادوسلا ىف رصم ةتقفنأ امىلع هجحلا ميقآ نأ كلذك دبرا

 ليلدتلاف « بابسالا نم ببسىالخبراتلاىلا عجرأ نآوأ لاومأوجهم
 تاعفارملابءايشالا هبشأ نادوسلابرصمةقالعك ةلأسم ىف ىخيراتلا

 لعيرت ىتلا تاقالعلا ىف يضاقلاواهيفلصفلل ضاق ىلا جاتحت ىتلا
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 اذه ءانبأ اهاري ىتلا ةرضاحلاهحلصملا ىه ضعبب اهضعب لودلا

 هقئاثوو خيراتلا ديناسأىلا عوجرلل ةجاح ريغ نم ليجلا

 امو نادوسلاو رصم نيب ةيعيبطلاةطبارلا ركذ لوقلا ةلفان نمو
 نيازجلانيذه نيب تالصلا قيثوتةرهرض نم ةطبارلا هذه هبجوت
 تال تصلا هذه قيثوت ىلا رصمةجاحو ٠ لينلا ىداو ءازجأ نم

 اهتابح ةقلعم دالب رصمك سيلفع حضوأ طياورلا كلت هيكوتو
 اهنأ نم رصم ىلع قدصي ام دالب دلع قدصي سيلو . دحاو رهنب
 ةيقيرفالا ءارحصلا ضعب رصمتناكل لينلا الولو ٠ لينلل ةبه

 رحبلاو ىقيطنالطالا طيحملا نيبام ءارحصلا هذهتلص ولوىربكلا
 مهتايح تناك لب نامزالا لك ىفنييرصملا مه ناك كلذل , رمحالا

 وأ ةعيبطلا فورظ نم ههايم. هبرئاتتاملكف , رهنلا اذهىلع ةقلعم

 نييرصملانأ ركذي خيراتلا نظن امو, رصم هب رثأتت ناسنالا لمع نم
 لينلا ىلع متيل هيلا مهلاهتباكعوضخوةعارض ىف ةللاىلا اولهتبا

 مهريكفت مهتايحرومأ نم رما ىفاوركفنييرصملا نظن الو « هناضيف
 نادوسلا قيرط نه مهيلا ءىجيىدلان سحملابصخملا ءاملا اذه ىف

 هقورج ليد ميظعلا ىرجملا هلمحي
 رثكا ناكو بونجلا ىلا اهجتميزيسرصملا مه ربكأ ناك اذاف

 هذه ديكوت ىفو ةيلينلا مهتاراجبمهطبرت ىتلا تالصلا ىفيهريكغت
 ءارو اعافدتا ىأ حتقلا ىف ابحمهنمكلذ سيلف اهقيثوتو تالصلا

 صرخحلا وه لب ممالا نم ريثكاهءاروىرجي ىتلا رامعتسالا ةوهش

 هترطفو ىح لك ةقيلس ىفاليصأ اصرح ةايحلا ىلع ىعيبطلا
 نيبو اهنيب طباورلا ديكوت ىلارصم ةجاح تناك اذا هنا لع

 نادوسلا عقول ديكو تلا اذه لثمىلانادوسلاةجاح نمعضوأ نادوسلا

 رصم ةجاح نم لقأ نادوسلا نآءانعمللذ سيلف رهنلا عياتم دنع

 ٠ ةيداملا ةايحلا عينم نادوسلا ناكنئلو « امهنيب تالصلا قيثوتل

 ةيونعملاةايحلا عينمىهرصمف لينلاناضيف عم رصم ىلع ضيفت ىتلا .

 امكو 2 هريصم ناك ايأ ةراضحلا ضيف ممنادوسلا ىلع ضيفت ىتلا

 نمهب لينلا اهيذغي ام ىلع اهتايحرصقتف رصمب ىراحصلا طيحتأ
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 رداصم نع هلصفتو نادوسلاب ىراحصلا طيحت كلذك ههايم

 ناتسنالا بسحيل ىتح كلذ ىفةعيبطلا تغلاب دقلو « ةراضملا
 لك هيف لقتسم ملاع هضوحنأ لينلا ةطيرخ ىلا رظني نيح
 ءىناوم تثحتف دقلو « اهبابسأواهتاودأ نم ةراضمحلا ةيلا جاتحتام

 , هيلا ةراجتلا بلجلو نادوسلاةراجت فيرصتل رمحالا رحبلا ىلع
 ةراضملا باب نوكتل حاصتنلو حلصت ال ءىناوملا هذه نكل
 نم نادوسلا ىلا ناطبهي نارمعلاناك وةراضحلات ناكل ب ٠ نارمعلاو

 ناك كلذلو . رخآ قيرط ىأ نمهيلا ناطبهي امم رثكأ رصه قيرط
 هيلا لمحت رصمل ىعيبطلا رجهلاوه ةحيسفلا هئاجراب نادوسلا
 . ةراضحلا هذه ىف بيصنب 45 رشيام ملاعلاةراضح بابسأ نم

 لودلاتناكف . ىضاملا ىف ةراضحلا لئاسوحتفلاو وزغلا ناك دقو
 نم ديفتف لودلا نم اعريغىلع ريغت ٍةيوقلا ةراضحلا تاوذ
 تلصتاام اريثك كلذلو ةيوقل!ةراضحلا نم اهديفتو اهتراضح
 ىتلا ةيعيبطلا تالصلا ءاقتسالنادوسلاو رصم نيب بورحلا
 بابسا ةبراحمباعيمجنورصملاو نوينادوسلا رعسشي نأ بجي
 ملعلا مهقت نأ ىلع . اهلصو ليبس ىف ةبراحملاب ال اهفعض
 لعج ضرالا ةرئاد هقبيضتوةفلتخملا ملاعلابوعش نيب هبيرقتو
 اوناكنيذلا ءايوقالانمىتح تقللانيعبامهيلا اروظنم حتفلاو وزغلا
 بوعشلا تدادزاو امدقت ململادادزا املكو . امهنمزوديفتسي
 ةيولعملو ةيلقعلا طباورلاتنتمتو ابرق ضعب نس اهضعي
 مهاقتلاو فراعتلا بابسا تداز زجاوحلاو دودحلا تمطحتو

 نيعب اهيل اروظنم تاعامجلا نيب شطبلاو فنعلالئاسو تحبصاو
 فلئمويو . فئاوطلاو دارفالانيب مويلا اهلثم ءاردزالاو تقملا

 نم ةعقب ىف ميقب دحاو بعش نيبوأ نيرواجتم نيبعش نيب نوكت
 .اركنارماوابجعائيش اهيف دغرلا بابسا ماعلا ريس ضرالا عاقب
 نيب نوكيو . سفانتلا ل حم بوعشلانيبنماضتلالحب ذئمو.و
 نتماو اطابر ىوقا اهنيب ةعيبطلارصت ىتلا ةرواجتملا بوعشلا
 افم ىلع ةئراطلا ةيعانصلابابسإلا لك نوكت مث . ةدقع
 لاوزلاي ةنوهرمةتوقوم هايا ةدسفملاو نياضتلا
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 ىلع نادوسلاو رصم نيب نماضتلاذصه نوك نآ نم نذا رفمآل

 . رضاحلا تفولا ىف ةرا ضحلا فورظ اهب ىضعب ىنلا دعاوقلا

 نع مالكلا نيح اهضعب ىلا انرشاهريثك نماسصتلا اده تاوداو

 اهيف ىعارتال نأ بجي تاعورشملاهدهه 2 ىربكلا ىرلا تاعورشم

 هزجح نكمب رادقم ربكا زجح ىلاىدؤن ىنلا هينفل' تاراسعالا الا

 نمهيئطاش ىلع ةعقاولا ةبعارز».ىضارالا عافننال ليللا هامه نم

 عبانم رخآ ىلا عافتنالا انه قةهيحت را ةيولوالا تاذ رصم لوا

 هنم ىرجت ىذلا عبينملا نوكتنارصم ىلع بحي كلذك . لينلا
 ليمس نادوسسلا ىلا سسيلف . نادوسلا ىلا ةراضحلا بابسا

 اجازتمارصانعلارثكا نيررصملا نالكلذ . عبتملا اذه ريغ ةءاضحلل
 نرتقا دقجازتمالا اذه ناك نثلو . ةليوط لايجا فنم نيينادوسلاب

 هناف رخآلا بناجلا نم وا بناجنم ةئيس رصانعبةريثك نايحا ىف
 دح ىلا امهنيب معافتلا رسيبام رصاوالا نم نيبعسشلا نيب قلخ
 نوينادوسلا اهغيس نأ اريس ناكرصمب ترم اذا هراضحلاو . ريبك

 رصانع نادوسلا ىلا اهتلمحاذإ امأف . رصاوالا هذه بيسب
 اهناف ابعك ةراضحلا ىف رصم نم ىلعا مما نم تناك ولو ىرخأ
 نيخ اهب ملقأتت ىتلا ةلوهسلالتمب نادوسلا ىف ملقأستتال
 ىلا ىفاملا ىق تدا ىتلا باسسالالعلو . ةيرصملا رصانعلا اهلمحت

 ن' نادوسلا ىف ىناسنالا ءبعناافذه لمح ىف رصم حاجن مدع
 رصاتع نم اوناك كانه“ نييرصلاةسائرب .نوموقي .اوناك ندلا
 نم اوناك ءالؤهل نيسوءرمه اوناتندلا نيبرصملا ناو « ةيرصم ريغ
 .. هريغل اهمدغي نأ عيطتمس الن ةراضحلا بابسال جاتحم زارط

 ىف نادوسلا نواعت نأ عيطتسنرصم نأ اديكأ اداقتعا دقتعأو
 ةناكملا ىوذ نييرصملا نم دجواذ١ ةيدج ةنواعم رامضملا اذه

 لب ةيسايس ةركف ةيأ ريغ نملمعلا اذهل نوعوطتي نم ةردقملاو
 اهدحو ةيماسلا ةيناسنالاةركفلا ريثأت تحت نماضتلا عفادي

 . ليبسلا اذه ىف فقي هتميئهل انيلمع اضارتعا نأ ملعا
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 ىصو . هيف مكحلاب مهمايق ونادوسلا ىف زيلكنالا دوجو كلذ
 درسجمل نادوسسلا مكح نودبريزيلكنالا ناك !ذاحيحص يضارنعا
 نادوسلا نم اهنوضتقي ةيناطي ر:جلاصمزيلكناللف رامعتسالاو مكحلا
 ةيروطاريمالا تالصاوملا لعلو. هيف عرزب ىذلا نطقلا اهمها

 ةقاعا ىف مهل ةحلصم ال زيلكنالانكل . كلذك حلاصملا هذه ضعب
 نادوسسلا ىف ةراضحلا تمدقتاملكو. هرضحتو نادوسلا مدقن

 اجاتنا رثكا ؛وناك ملعلا لئاسو نمةدافتسسمالا ىلع ردقا هلهأ ناكو
 اذه ىف ارتلكنالو . ةفلتخنااهناوجنم ةماعلا ملاعلا قوص ىف
 ىقتضق دق ةيسايسلا فورظلان ناكنثلو . ةحلصم ىأ ةحلصم

 دقنعاف ةموصخلا فقومنادوملارف ارتلكتاو رصم فقت نأ ىفاللا
 .ةسايسلا كلت ءوس كاردالا مامتاوكردأ دق نييرصملاو زيلكنالا نا
 ىنمف . اعيمج نادوسللو رصملوارتلكنال ةبسنلاب اهجئاتن مفعو
 ةسايسلا هاحتا هيوحو اوردقي نا لاحلا ىه هذهو  ةمكحلا

 مويلاىلا نادوسلا ةسايس هيلعتنناك ام ريسغ ىلا ليقتسسملا ىف
 ٠ ىبأب ىف ةصيوعلا ةلكشملا وهنادوسلاف مكحلا ماظن سيلو

 !ردلكتاو رصم نيب ةلأسملا هذه مهافتلا نكمملا نم نأ دقتعو

 لا ماظن ىللثم امهنيي نيتدحتمرصمو نادوسملا نوكت نأ ىلع
 ميظنتلا ةيرح ةيلخادلا لئاسملاف لكل نوكيف « 1« 0 210 2 >

 ةمعلالئاسملاو ةيجراخلا لئاسملام اميمج ناظيترتو عيرشتلاو
 ادهل ليصفت وأ فيدحت ماقم اذهماغملا سيلو هدعاوق ةررقم هقافتاب

 ءليصافتلاعضوناك ادبملا اذهلبعافاف . هئدبم لوبق لبق داحتالا
 ريوحتلاهتيلياق و هتنو رمى ماظنئلااده لتثم نا بسحاو . اريسي
 . ةفلتخمافارطالاتاباغ ققحي نا عيطتسي

 5 رطنلا كرتي نأ داحتالا اذه اديم ليق اذا نكس دقو

 اهلحت اهسفننادوسلا ةموكح ىلا 'دوبسسلا ىف اهتازايتماو ١ رتنكنا
 ٠ اهفرصتل داحتإلا مظ.بجوميةكورمملا ٍلئاسملا دودح ىف

 ةلاسم ىهن نا هناش نم نونبدف اذهك الح نأ ىلا ليخسو
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 لئاسم كلذ بئاج ىلأ لحب ناواهقيلعت نم كحال ةدئاف ال ةقلعم
 كلذ ىلا امو نادوسلا ريضحتكو ىربكلا ىرلا تاعورشمك ةريثك

 ررضهنع أشني نأ ريغ نم ءاوسلاىلع رصمو نادوسلا ديفي امم

 ةاواسم أدبه لبق دق ىناطيربلاىروطاربمالا رمتؤملا ناك اذاو
 جاتلل اهءالو اعيمج اهطابر نوكي نأوارتلكنا عم ةلقتسملا تاكلتمملا

 ىف مالسلا ةدئافلو ةيناطي ربلاةيروطارصمالا ةحلصملل كلذو

 نادوسلاو رصم نيب داحتالا ةركفةرحلاةركفلا هذهلنم ناف « ملاعلا

 رصم بلطل اقفاوم الح نادوسلاةلأسم لح ىلال وصولا لهست دق

 امهيف حلاصملانم لودلل امب ىسساسم ريغ نم
 اهنم رصمل نأ امك نادوسلا ىبعاهرئكأ دوعي ايازه لحلا اذهلو

 نملصحتنأ ارتلكنال لفكي تقولاسفن ىف وهو 2 ركنت ال ةدئاف
 ريغ نم اهليصحت ىلا ىمرت ىتلاتازايتمالاو حلاصملا ىلع نادوسلا

 هيف مويلا اهلمحت ىتلا ةلبقتسملاتايلوئسملا ءبع لمحل رطضت نأ
 نونادوسلاو نويرصملا ديريامققحبهنا لمحلا اذه ايازم لوأو

 2, امهنم ىأ ةزع ىلع كلذ ىنجينأ ريغ نم ٠ نيرطقلا ةدحو نم

 ةيموقلاهتارابتعاو هدئاقعومدئاوعبارثأتم همدقت قوعي نأ ريغ نمو
 جامدنالا هدجي ام هيلع ضارتعالانمدجي ال كلذ عم وهو 2. ةصاخلا

 خيراتلا ىلع هنونبي جامدنالا اذهنوديرينيذلافءنيرطقلا نيب ماتلا

 جامدنالاموصخو « نادوسلاورصمىف تاداعلاو سنجلا ةدحو ىلعو

 ىلاو نييرصملا ريغ نييفادوسلا نأىلانوبهذيو سنجلا ةدحو نوركني
 داوس نوكت ال نادوسلا ىفورصم ىف برعلا فئاوط نأ

 روصعىف تءاج تايلقأ ىه امناونيدلبلا نم دلب ىأ ىف بعشلا
 نأ ىلا نوبهذيو تاداعلا ةدحوكلذكنوركني مهو . ةريخالاحتفلا

 ائيش نأ ول ىتح ةميدقلا اهتاداعزم ريغ رصم ىف ةراضحلا روطت

 نيينادوسلاو نيجرصملا تاداع نيبىضاملا ىفادوجوم ناك ةدحولا نم

 وهفالطابما احيحص ضارتعالااذهناكأ ءاوسو « مويلا عطقنا دقف

 اهيلا ترشأ ىتلاو نيرطقلا نيبىتلاةيعيبطلا تاقالعلا نم ريغيال



 هس 1925 ب

 ليبسس ىف اقئاع ضهني نأ الدجنكمأ اذا كلذل وهو , لبق نم
 ةدحولا ليبس ليبس ىفاقئاع ضهني نأ نكميالف جامدنالا

 تايالولانيب سيلةدحتملا 01000 ئرسيوسلا داحتالاف

 . سلصم نيب ام لثم نيداحتالانيذه نم ىأ اهنم نوكتي ىتلا

 طباور تايالولا مهنه لصت امناء ةقالع وأ هبش نه نادوسلاو

 انالتخا ةيالوو ةيالو نيب فلتخيفكلذىوس اماف ٠ ةتحبلا ةحلصلا

 ىمحم ةفلتخم تاغل ثالث" اهلهأيلكتباعرغصىلع !رسيوسف * انيب

 . ةفلتخم بهاذمب اهلعأ نيديو« ةيلاطيالاو ةيناملالاو ةيسئرفلا

 نيا ةدحتملاةيكيرمالاتايالولاو.ىرخأ ةبحان الا مهنيب عمجت الو

 و ا ا ا مهالا فلتخم

 ةيملاعو ةيموق ةوق ىكيرمالاداحتالا نه لعجتو رخآ رابتعا
 ريظنلا هعطقنم

 لعجي مهسغنا نييرصملا نم ةعامج هسمهقي رخآ اضارتعا نأ مث
 لاز دق تالئاعلاو لئابقلا ماظن نآكلذ . ةحلاصةليسو داحتالا

 هلحم لحو ناطلس الو اهل ةوقالراثآ الا هنم قبن ملو رصمه نم

 ىه ةيروتسدلا ةايحلا لمجي ىذلا ف رصلا ىطارقميدلا ماظنلا
 نادوسلا ىامأف . رصم ىف مكحلل ماظنك ةحلاصلا ةديحولا ةايحلا

 موقت ىذلا ىساسالا ماظنلا وه تالئاعلاونئابقلا ماظن لازي امف
 ةئمقملا ةيملاعلا تاروطتلا تناكنثلو . ةينادوسلا ةعامجلا هيلع

 ناف ىطارقميدلاماظنلا وحن رصم تمفد امك نادوسلا عفدت دق

 نمزلا ىضقني نأ ىلاو . ليلق غمز ىلا ةجاحب روطتلا اذه
 ©« فسعتلا نم لب * ريسعلا نمف- روطتلا اذنه. مامتلا مزاللا

 . هل مويلا رصم عضخت يذلا ماظنلل نادوسلا عاضخا

 تادوسلاو رصمنيب داحتالا ماظن ليضفنانلعجي رخآرايتعا تمثو
 نادوسلاءازاب اهتسايسىف”ةمهتم رصمنا كلذ ٠ جامقنالا ماظن ىلع

 .اهجورت ةمهتلا هدهو . .ريرحتةسايس ا رامعتساةسايس اهناب
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 راثثتسالا ىلع رصم ص رح ةمهن لبق نم تجور امك ءوسلا ةنسلا

 نوبرضيو دادبتسالاو فسعلا كل سمنوكلسي ن'ادوسلا ىف رصم

 مامأ ةمهتلا هذه نالطب عمو نيد رصملا مكحل اماظن كلسملا اذه

 مل نادوسلا ىلا نودفوي نيدلاةالولاءالؤه نال قحلاو خيراتلا .
 رصمنومكحي نيذلا ماكحلا سسنج نم اوناك امنأو نييرصم اونوكي
 ليملاب اومهتت نأ نم صرح !نيبرصملا نأ دقتعن اناف « اهسفن

 نويرصللا نوكب فئمويف . داحتالا ماظن تحت امامت ققحت» كلذو

 عفادب نويهذي امنأ نادوسلاىف ةمنخلل نوبهذي نيذلا
 0 000 هيق ر ىلع صرحلاو ناداوجسلا < ةبحم

0 

 وهف . مهسفن!نيينادوسلا ىلعاع رثكادوعب ايارم لحلا اذهلو

 ىرلا تاعورشم ىلع ةنينامطلامامت نييرصملا عيمج نئمطي

 تاعورشملاهذهنوكت نا نم ف وخ لك مهسوفن نم ليزيو ىربكلا
 ارايتخا هنودبقيالام لوبق ىلع مههاركال ةليسو مايالانم اموي
 ةيرصملا ىضارالا عستت فئمويو . مهلالذاو مهتزع ماغرال اببس وأ

 ىلاةرجهلا ةركف نييرصملا سوفنو فعضتو لالغتسالل ةلباقلا
 ةملوم ريم ةيناسنالا سفنلاتناك ذاو . لبقم ليوط نمز
 مهحلاصملالا نورظنيال نورثكالاناكو ةحطصملا عفادب الا لاقتنالاب

 فورظلاهإله ىف نوبهذيب نيذلانييرصملاناف ةبرقلا ةصاخلا .

 نا ديرت ةيماس ةيئاسنا فطاوع مهكر حت نوبهذيس نادوسلا ىلا

 ىتلا ةراضحلا نطاوم ةفاكونادوسلانيب ةراضحلا ةلص نتمت

 قبس امك رصم ريف قيرطىع نادوسلا ىلا اهلاقتنا رفعتي
 ىقر ةعرس ىلع نونواميس ءالؤهنإ) ىف كلن امو . لوقلا
 ةراضحلاتلود!تسمادام ىناسنالا مدقتلا رامصضم ىف نادوسلا
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 هئانبا ذخأ ىلعو هناكس ديازت ىلع نواعتف هيف ذاشت ةيداملا

 . هئاجرا ىف ءاخرلاو دغرلاةدايزاةمزاللاف راعملا ىف بيصنب
 نأو « اذه انروعشب نورعشي نييئنادوسلا نا دقتعنو

 نيبرصملاعماونواعتوهحاتتفا فطنمنادوسلاب اوماقأ نيذلا :يلكنالا
 تناك امهمو . كلذك روع.شلاذهب نورعشي هميظنت ىف
 تانيس نالعا ىلا فورظا١ ضعب ىف تعد دق ةسايبسلا كادحا
 نا اهيف بيرال ىتلا ةقيقحلاف نادوسلاىف مهلامعاو نيبرصملا نع
 افطع اهرثكاو نييئادوسلاب ةلص رصانملادشا امئاد اوناك نيبرصملا
 كرحتىئ تلا ةينانالا ةفطاع مهكرحت نادوسلاىف اونوكي مل مهنآو « مهيلع

 اورصقي نا ىلا ءالؤه عفدن ىتلاو« هيف مويلا نيلزانلا نم مهريغ
 . هورثلا ءانتقا ىلع صرحلاو ةيصخشلا ةحلصملا ىلع مهرظن

 نادوسلا ماظن نم ةيناطيربلاةحلصملا ىلا ىندا لحلا اذهو

 مهتماركو قغتيو نيينادو سلاةزع ىضري لح وهف . رضاحلا
 ىعل قلقلا بايسا نع نادوسلاد مس كلذل وهو . ةيموقلل

 ىف ماظنلاو نمالا تايلوس ا سة يلاطي ربلا ةموكحلا فلكت

 اهلمتحس تاقفن نم تايلوثئسملاهذه ىلع بترتيب امو نادوسلا

 هرورض اهاباآ هلامتحال نوك ناريغ نم ىزيلكنالا بئارض' 2/١ عفاد

 ىملسلا نماضتلا ليبس ىب ملاعلا روطتو قفتي لح وه مث . ةئجلم
 لحم اديور اديور لحب حبصاىذلاو ؛« عسيمجلا ريخل جئنملا

 نرم ماظنل رارقا ةثلاث ةهج نموهو . رامعتسالاو هاركالاو هوقلا
 نادوسلا ىف نطقلا ةعارز مدقت نم ازتلكنا هديرتام عم ىنابتيال

 ىلعنيعي كلذ قوف وهو . ارهاباحاجنةريزجلاعورشم حاجب نمو
 نيبرصملل عوطب امب تاقفن لقاوالانم برقا هلعجبو حلا اذه
 ىع ةنولعم معايا مهتنواعمو نيينادوسلا ديب هيف فخالا نم

 نيعرازملا نم ةتالفلا ريغو غو ةتالفلا ةثواعم نم ىدبجاو ريخ د

 ا ةنوامملا هله ىف اوددرن فق ىوبرصملا نأك نئلو . نيئراطلا

 , 15118 ةنس ىف ةريزجلا ةكرش قيرط نم اسهيلا ارتلكنا مهتعد





 ها

 ٠ قلقلاو فوخلا اثعص فلم و تناكةسايسفا فور نآل كلذن

 بترتي ةمؤأ نادوسلاو رصم نييواحتالا مهظتك ماظن وارقأ نمد

 بابسا لكليزي نيررصملا سسوقتقة ا تيامطلا نم ماظنلا اذه ىلع
 .٠ قلقاو 0

 ةيضئاولا فانت نع بيغ نأ نكمدال رخآ. رابتعأ تمث

 مهلادهينا نكمدال ن نيب رصملا داوسنأ كلذ اهرظت لاعبو ةيناطبربلا

 أامئاد نوركذيسم مهو . مهنعالصفنم نادوسلا "واو اذأ لاب

 نل نادوشلاف نادوسلا انكرتاذا» ؛ اشاب فيرش مهريزو ةمثك

 لاغضألا ةرازوت ىرسلكنالا راسشتسملا ةملكو © 6 انكرتن

 حصص اذاو . © ةيرقتكسالا نمرصمل مزلا نادوسسلا » : ةيرصملا

 ةسايسلا فصاوع ةهين تادهت قولا نه تارتف ترم نأ

 نع .ىقرل .قويرصكا رطسقاو بايستسالا نم بيس
 دف مهتم نيرعاظلا ةداقلا نال واتم ولا ةمءالم مدعل ءاوس مهلاح

 مهسفنال حلاصلاوماجلاو بصانملاوم اولأاث امب مهعامطأ تعبش

 مادام ممالا ةأايح ىف مودنت نانكميالتارتغلا هذه ناف مهيودلو

 بيغي نا نكميال كلبك + اهيقررمالا عزعزت ىلا وهدبام تمث
 رصمو نادوسلا نأ اهرظن دعب وةيققطب ربلا ةسايسسلا ةنطف نع

 ةديقعلاو ةغلثا ةطبار ةيعيبطلال يتلا ةطبار نع الضف امهتيب

 ىرصخالا لودلا نم ىا دنع اهلدوحو تال طباور هدذهو ٠ع راوُخاو

 ىف ةراضلملفو يىقرلا مدقت مم ىعيبطو ٠ نادوسلل ةيخاتملا

 نادوسلا رظني ناو ةنالتتم ةطباورلامده ةعقع دادؤن نا نادوسلا

 كرتيالةتموبو * نادوسلل هيرصم رظند ىذلا فطعلا لتتم رمل

 ةننطف نع بيغ نا نكمي الو' هتك ارت يم اذا رصم نادوسلا

 حفصأ قلقلا تارتف لنآ ”اريخةاهرظم دعيوةيناطب ربلا ةسايسلا

 فرغظلا نوكت نا نع اهدعباوةيسايسملا ةةوعشلل تارتفلا

 ناك. احيحص هلك كلذ ناك ؛ذاف- لوتقعملا ئدولا قافتالل مئالملا
 :نادوسلاو رضف داحنا!ىف ركفتلل تاقوالا ةيبستا رضاسملا تقولا

 . لكف :ودهو شيكي :تقوفتاب كلذ ٠ اهرشكذ يبانسلا «ىدابملا ىلع ,
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 داقتعا نع اثعبنم نوكيو ريكفتوةبوو دعب متي هيف متي قافتا
 1 ٠ ةحالصب حيحص

 ىذلاىارلا اذه ةحص نادوسلابةريصقلا ىتماقاىل تدكادقلو

 لمعلاب اوموقي نأ ىل ةجاحبنيينادوسلا نا امكف ٠ تضرع
 - ةرضاحلا ملاعلا ةريسو قفتيهاجتا ىف ةرضاحلا مهمظن روطتتل
 مظن نيب ةريبك ةهباشم داجيا ىلااهلوصونم ارفمالىتلا ةريسلاهذه

 لودلا تالصأوملاب رقت ام بيسيولاعلا لود فلتخم ىف مكحلا

 ةقداص ةنوعم ىلا لييسلا اذهؤةجاحب مهف  ضعب نم اهضعب

 دوجو ناك اذاو ؛« ةيسايسةياهغ ةيااهل تسيل ةصلخم
 هناشنم ةريزجلا لهس ىف نطقلاةعارزمدقت ىلع فارشالل زيلكنالا

 زيلكنالا نيبو مهنيت قراغلا نانالاص الثف كلذ ىف مهيطعي نا

 بس رقلاىرصملا ىلأآةجاحب مهلعجب ني دلاوتاداعلاو سنجلاوةغللا ىف

 وجريالىذلاو , برق نع زيلكتالا سرد ىذلاو هلك كلذ ىف مهنم

 ليبسلا دهمي نا الا , نادوسل'ورصمّيبب داحتالادعاوق عضو دعب

 *بارطضالاو تارثعلا نع اديعبانيتم اقيثو داحتالا اذه ءاقبل



 ةديهز شورقب ةبيق بتك
 نآلا ىتح اهنم ردص

 ب ءارحمصلا ىف رابآ - ١

 ب ىكابلا كحاضلا -؟

 - ةديدجلا ةليل فلا  ؟
 - فزخ نم ءاسن - ؟

 تبتءايندلا قوتتص 6

 - رمغسصصلا .نوعرف 5

 - برفلاو ىرشلا /! 

 - بحلا اباضق -4

 5 نبل اف ىف 4 ةيبح 2 3

 ٠ - ةليل فلا الجديدة 
 1١-فىالياة 

 ب تاحتاو تايداغ - ١١

 هومحم ذاتسالل ةبرصع صصق ةعومجم

 ىماحملا لماك

 نع تايركذو ةيرصحا ةروثلا نع ثيداحا
 كب هظابأ ىركف ذاتسالل بابشلاو ايصلا '

 ىف ديرفلا صصقلا اذهل ديدج جارخا
 ىسيمحلا نمحرلادبع ذاتسالل ىبرعلا بدالا

 قئاشلاىرصعلا ىرصحملا صصقلا نم ةعومجم
 ىواكم دعس ذاتسالل

 ٌداَتسالل ةايحلا نم ةهكف روص ةعومجم

 ىلزاملا رداقلا ديع ميعاربا

 ةيلط ةيرصع ةيرصع صصق ةعومجم
 كيب روميت دومحم ذاتسالل

 عم ةيرصملا ةايحلا روصأ صصق ةعومجم
 روتكدلك برغلا دالب ىف هايحلاب اهتنراقم
 كب دمحم ضوع دمحم
 ىتلا اياضقلا عتماو برغأ نم ةعومجم
 فلتخم يف ةيرصملا مكاحملا ىلع تمغرع

 ىعاحملا ىرهوجلا قنا ذاتساللا رطقلا دالب

 ىرصللا ششيجلا كرامملا ىخيرات ليجست
 ياهرالا نس نيطسسلف ذاقنال هتلمح ىف

 جرف ديسللا غاصلل ىنويهصلا
 ديرفلا صصقلا اذه نع ةيناثلا ةعومجلا
 ىسيمملا نمحرلا دبع ذاتسالل

 ةسايسلا ىف ترش يىتلا ايار راتخم
 زيزعلادبع خيشلا بدال ديقفل ةيعوبسالا
 ىرشبلا

 ميمص نم ةعزتلم هبرصم صصق ةعومجم
 - نيب فيلعلا لافنلا روصت ةايخلا
 يلح رخاطدو دالاس ىرخالا فطاوعلاو



 ترج, ةيعقاولا صصقلا نم ةعومجم ب بحلا غتاسسص ل 9
 ندنلو سيرابو ةرعاقلا ىف اهثداوح
 سودقلا ديع ناسحا ذاتسالل

 ةابيقا ىفاع لثمت ةيعقاو صصق ةعومجم - تاكحضو عومد ١5
 رياسلا بتاكلل اهمناوخو سام نم

 لفاح سابع ةاتسالا

 ةيسقت روصت ةيرصع ىعمف ةعومتم ب ةآرملا بحت اع فتع 16

 ىملح ةاتسسالا اهضماوغ لاحتو ةارلا

 ىماحتا كارم
 ىعفاسش# ىسرد ملقي هيبروم سميح نع . ىناهفصالا ابابوحاح 5

 كحضت اهلهلو سرا تافارخ نم ةعومجم
 اكحض سانلا# ىصع؟

 ةعومجم - ىعاحلت ىملح فسوب ذاتسالل ى تاعفارمو مئارج هس اا

 ىتلا ةيبرقلا ةيتانؤا اياضقلا رهشا نع
 هلك ملاعلا مامتعا تراثآ

 عاق كنلا ىرنم ىكيرمالا فوسليفلت - ةداعسلاىلا قيرطلا 4
 ةيبيرجت ةيقمع ثاحبا - دومحع تورث

 ىلع لوصخاو ةقيحلا بعاتم نه صلختلل
 ةداعسلا

 نيذلا نييرصت» لاطبالا نع ةيمقكو صعق . ةنجلا ق دعوم ه8
 فورعملا ىفحصلل نيظسلف ىف اودهشتسا

 مالس ىملح ذاتسالا ١

 ىقاحيرلا بيجن ةايل ةقيقد ةيفاو ةسفرث يل ىناحيرلا بيجن - 6

 ليصفلا نامتع ةاتسالا ملقب لا

 بتاكلل نازحاو تارسو ءاقشو ميعن
 رداقلا دبع ىكز دمحم ذاتسالا عديملا

 ذاتسالل ةيخيراتلا بخا صصق رهشأ ب شيرلتلا ىف بحل "؟
 ىسموع ةمالس

 يضشورق ه
 ةرهاقلاب دعس عبرض عراش 4 ةيرصملا عيزوتلا ةكرش نم بلطت



 تصمد الإ ف ايئاكبأ هايم تنيك تذل

 تمم دلع و براي دلا ثيل ًءايحلا تاعاطع
 5 قلم امعا ف كلل نب
 سهلا دلع للمم تاس عملا فيت تو م
 .- فاما

 ريمفون 1١6 موي ردصي . يناثلا ددعلا



 اشاب ىلدع شا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم نم بلطي

 ةريهشلا تابتكملا عسيمج نمو



 فيم فرعيو كتاعاس فري لاريمدا لنا

 قوذ لك مثالي هرامسأو هماجحأ يف وهو اهعبشي
 «بمات_لاويد» ةجالثلا ربتتو .ةينازيم لك قئاوبو
 ءابنقو ابيمصت ىف ةيوحتأ ةيلحادلا ةنازخلا تاف
 هتوص كيبعأ لاريمدأ دار ىلإ كسنأ اذإو
 ”لاريمدأ ينايرهكسلا ىهلملا نأ ا ىلجلا ىعيشلا
 ردح ةلماك ماملم ةيحو ايل 1 هدحو ىبلطيي ىذا

 لك ىف لثمشو . لزامملا تابر ءاضرو ريدقت

 رمسو ممصتلا لاج لاريمدأ ةزبجأ نه ؤايج 07
 انآ تانازطسرلا ربل ٌءزوعأ

 ةمقلا ةردنو ىسدنملا نقلا
 ب

 1 ةعرسملارطةلل ىرغ دولا سيلا "٠037
 . 5 . 0 ١

 ' ةراججلاو عمرو ملا تاع رضا طسوؤلا قرشلا لرسم
 رسمه ناب تاب واش يت 11 (يلسيسب ومر ةراسص



 1 كيس يرتب 1 ف انام 7 ١ عيمجنل بنتك ن أاقلا تاتععلا؟
/ ' 
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 15665 ةئس ريمسيدلوأ ف ردصي
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 ٌةملاَسلا -< - ت. ىم
 أ سم” ناكش او عريكلا تاعاتصلاوسس م
 !'اًميأس تيرلا رارخا) رست كرار لب 6١ ىيل ا هزل

 حل وبلا لارعأ ويصح ىداب
 اباب بص تملط عما 19 -ةيشكمدلا عض

 فهلاطتلا ثم ملأ ,تايبهننسو بتاكسو عرصرذ كئيدد
 ا للاعلاد اخو س3 تولسارم هلو

 اق دزناو ءاصرقرلا ىلع عج ليذوتلا ورسم رس
 ةبسانمطوشب راعربا -ةرييرفلا تزف ارجأت 2



 ىلا عنضصملا نمو

 لزم لكو بدع لك

 سلا ءةرو اناا زاتسمو مث
 تمشي جرصس رض انلسص

- 

 اسير - ليراؤلا فرب يسياس غياب ”ج / ١
 ةللسل ارب و صرح 9 وف

 أ انني ل 1 رو

 1 ممر وسلا رج إلا يجول |
 رسل بهيطلاو ياينلاو سيلوبلا
 لارا دو ليم ت فيا
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 0 0 اننإ تاراجارلا

 "يعارزنالارألا كيد 79 ملال

 .ةيعارزلا فورلا عصمت رام ةيانك ظ
 لطسوألا فرش ١ ث ءكولا 0

 علروسلاو تاع شمشمال ظروأنا هقرللا مارط
 ةهاقنإ بد دو تاء ارا رع تما ةيسم أل 0 7 و



 ْ اريخأ حمص

 راتمملا ديزجلا حرعلا
 ةنيكع
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